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Recursos da Web 

Ana Laura Gomes1 

Resumo 

Esse trabalho apresenta alguns recursos da Web como: informações sobre o 

funcionamento da Web, direitos autorais, mecanismos de pesquisas, recursos do 

Google, leitores de feeds, pesquisa e uso de imagens e registro de domínios, como 

forma de auxiliar a professores na prática pedagógica com uso das Tics. 

 

Palavras-chave: usos da Web,pesquisas,recursos  

 

 

Introdução 

A Internet é um oceano de possibilidades.  

Esta frase já foi bastante usada e ao  realizar uma busca usando-a você poderá 

encontrar 452.00 resultados, ou 8.570.000, ou apenas 422. Tudo vai depender da forma 

como foi feita a pesquisa.  

É assim que começa esta pequena jornada por este oceano. O próprio termo 

"navegar" já traz implícita a ideia de que, sem os instrumentos e conhecimentos 

adequados, você pode naufragar!  

A ideia central desse texto é deixá-lo familiarizado com alguns recursos da Web, 

fazer uma breve apresentação e mostrar como tirar o melhor proveito deles. Desta 

forma, você poderá navegar suavemente e orientar seus alunos no uso da internet.  

 

                                                        
1 @analauragomes, www.almaideias.com.br, www.behance.net/analauragomes 
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1-CGI.br 

O Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI: 

É o órgão responsável por coordenar e integrar todas as iniciativas de 

serviços de Internet no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a 

disseminação dos serviços ofertados2. 

É um órgão misto, dirigido por representantes do setor empresarial, terceiro 

setor, comunidade acadêmica e do governo. Mas toda a sociedade pode participar 

através de seções abertas, fóruns e ventos técnicos. 

Este modelo pluralista é pioneiro no mundo, assim como nossos Princípios para 

a governança e uso da Internet3: 

1. Liberdade, privacidade e direitos humanos 

2. Governança democrática e colaborativa 

3. Universalidade 

4. Diversidade 

5. Inovação 

6. Neutralidade da rede 

7. Inimputabilidade da rede 

8. Funcionalidade, segurança e estabilidade 

9. Padronização e interoperabilidade 

10. Ambiente legal e regulatório 

Para dar conta de executar todas as decisões e projetos do CGI, foi criado o 

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br e para que tudo funcione 

de forma organizada, foram criados centros de serviço4: 

• Registro de domíniosRegistro.br - Registro de domínios ".br" 

                                                        
2  vídeo resumo das atribuições do CGI.br, disponível em: <http://youtu.be/F38J9R5wuqo>. Acesso 

em: 28 fev. 2015. 
3 Definição detalhada destes princípios, disponível em: 

<http://cgi.br/resolucoes/documento/2009/003>. Acesso em: 28, fev. 2015. 
4 Descrição detalhada e acessos destes centros disponível em: 

<http://www.nic.br/atividades/index.htm>. Acesso em: 28, fev. 2015. 
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• Segurança CERT.br - Centro de Estudos, Resposta e 

Tratamento de Incidente de Segurança no Brasil 

• Indicadores CETIC.br  - Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação 

• Redes e operações CEPTRO.br - Centro de Estudos e  

Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações 

• Padrões web W3C Brasil - Escritório brasileiro do W3C (World 

Wide Web Consortium) 

• Novos nomes de domínios de topo genéricos (gTLDs) 

A ICANN, que é o organismo internacional de gestão de nomes, permite que o 

nic.br dê as orientações necessárias 

Com tudo isso já deu para perceber que a Web não é terra de ninguém. Ela é 

apenas um dos tantos meios que usamos para nos comunicarmos, para interagirmos, 

portanto deve ser usada seguindo as mesmas regras que seguimos quando usamos 

qualquer outro meio, como a TV, o radio, o jornal, etc. Está sob as mesmas leis de 

qualquer outro meio, muito embora haja um conjunto especial de leis, pois temos 

algumas peculiaridades próprias. Tais princípios, garantias, direitos e deveres estão 

definidos no Marco Civil5. O Marco Civil está pautado em três pilares fundamentais: 

neutralidade de rede, liberdade de expressão e privacidade dos usuários.  

 

2- Creative Commons 

Aqui o assunto é direito autoral.  

Primeiro a regra das regras: você não deve usar o que não é seu a menos que 

tenha autorização expressa do proprietário. Simples assim. Vale para um livro, um 

texto, uma pintura, uma foto, um áudio, um vídeo... Vale para tudo! Algumas obras já 

entraram em domínio, portanto podem ser utilizadas. Mas para todo o resto: fique 

atento, não dá para usar qualquer coisa de qualquer um sem autorização. E o mesmo 

vale para o que você cria! Ninguém pode usar o que é seu sem sua autorização. 
                                                        
5 Disponível em: <http://participacao.mj.gov.br/marcocivil>. Acesso em: 28, fev. 2015. 
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Mas e quando você quer que outras pessoas possam usar o seu material? Ou 

você quer deixar usar, mas não para vender. Como deixar isso de forma mais explicita e 

simples? Usando o Creative Commons6. São regras pré-estabelecidas onde você escolhe 

o que pode e não pode e compartilha junto com a obra. Muito simples! 

O Creative Commons trabalha em três camadas: a legal, a humana e a das 

máquinas. A primeira é para que a licença seja entendida como um instrumento legal 

tradicional, a segunda é para que uma pessoa leiga possa ler e entender o que a licença 

significa e a terceira é para que os computadores, principalmente os mecanismos de 

busca, possam reconhecer rapidamente o tipo de licença do material. 

Bem, se você optou por usar a licença Creative Commons, significa que deseja 

compartilhar sua obra, lembre-se que vale qualquer coisa: texto, áudio, imagem, vídeo, 

etc. Sendo assim, você precisa apenas declarar de que forma deseja disponibilizar seu 

material. Veja as características que você pode indicar: 

Atribuição : significa que outra pessoa pode usar seu material mas deve dar-lhe 

o crédito. 

Compartilha igual: significa que a pessoa que irá usar o seu material deverá 

compartilhar o resultado com uma licença Creative Commons idêntica.  

Sem derivações: seu material deverá ser usado na íntegra, sem sofrer qualquer 

alteração. 

Não comercial: seu material pode ser usado mas não para fins comerciais. 

Tais características estão previamente combinadas nas licenças: 

 Atribuição  Atribuição + 

Compartilha Igual 

Atribuição +  

Sem Derivações 

Atribuição +  

Não Comercial 

Atribuição +  

Não Comercial + 

Compartilha Igual 

Atribuição +  

Não Comercial + 

Sem Derivados 
                                                        
6 Disponível em: <https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR>. Acesso em: 28, fev. 2015. 
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Se você já escolheu qual gostaria de usar no seu trabalho agora tem algumas  

opções: 

#1 Material impresso: 

1. Acesse o site: http://creativecommons.org/about/downloads/ 

2. Baixe a imagem que precisar, no formato desejado. 

3. Insira a imagem no seu material impresso. 

Obs.: Você pode usar estes ícones/botões no seu material online, mas ele irá 

apenas como uma imagem, sem o link para a licença. 

 

#2 Material online: 

1. Acesse o site: 

http://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR#licenses 

2. Localize a licença escolhida e clique no link "Ver o Resumo da 

Licença" da mesma. 

3. No rodapé da página que irá se abrir, clique no link "use the 

license". 

4. Na página seguinte, copie o código indicado e cole-o em seu 

material online.  

#3 Material online, método simplificado: 

1. Acesse o site: http://creativecommons.org/choose/?lang=pt_BR 

2. Indique: 

• as características desejadas, 

• seus dados para crédito de autoria, 

• tamanho do ícone 

3. Copie o código indicado e cole-o em seu material online.  
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Você tem ainda uma outra opção de licença Creative Commons, chamada CC0 

(é o número zero), que significa distribuir seu trabalho como Domínio Público. Desta 

forma, seu material poderá ser utilizado por todos, na íntegra ou não, modificado ou não 

e para qualquer finalidade. Com esta licença você abre mão dos seus direitos de autor 

sobre o seu material. Se assim o desejar, siga as instruções no link: 

http://creativecommons.org/choose/zero7. 

 

3- Pesquisas na Web 

Abrir a página do Google e realizar uma pesquisa é praticamente sinônimo de 

navegar na Web. Mas você tira o melhor proveito do que esta tecnologia é capaz de 

oferecer? 

Veja um exemplo, busquei a seguinte frase: a internet é um oceano de 

possibilidades e encontrei 5.350.000 resultados. 

 

Em seguida, usei um outro navegador, mas ainda usando o Google, só que desta 

vez sem estar conectada à minha conta de usuário. E vejam, 8.570.000 resultados. 

 

Isso mostra que, se você estiver conectado à sua conta, o Google já realiza uma 

série de filtros antes de exibir o resultado, numa tentativa de ser mais relevante para 

você, considerando suas pesquisas anteriores. Caso não queira considerar suas pesquisas 

                                                        
7 Amplie seus conhecimentos:  

• Lei dos direitos autorais.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 28, fev. 2015.  

• Outro formato de licenças: CopyLeft. Disponível em: <https://copyleft.org>. Acesso em: 28, fev. 

2015. 

• Licença para software livre: GNU. Disponível em: <http://www.gnu.org/licenses/licenses.html>. 

Acesso em: 03, mar. 2015. 
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anteriores, nos resultados apresentados realize sua pesquisa em Google.com e não em 

Google.com.br e os resultados serão diferenciados.  

Mas, nos dois casos anteriormente citados, a quantidade de resultados ainda é 

enorme. Para reduzir um pouco esta quantidade, você deve ser mais específico, como 

por exemplo, usando aspas na sua busca. Desta forma baixamos para 419 resultados. 

 

Por isso aqui vão algumas dicas e truques para ajudá-lo em suas pesquisas. 

Seja mais específico 

Digitar com ""  já ajuda bastante. O que está entre aspas não é traduzido ou 

adaptado pelo buscador. O resultado deverá incluir a/s palavra/s exata/s. 

Use os caracteres especiais # e @ para as buscas em mídias sociais. 

Para procurar por preço, use: R$. Se quiser uma faixa de preços, digite .. entre 

os valores, por exemplo, óculos sol R$ 200..R$300.  

Vale a mesma lógica para outros intervalos, como por exemplo, intervalo de 

datas: brasil tecnologia 1960..1980. 

Ainda é possível adicionar ou excluir palavras do resultado, basta usar os sinais 

+ e -. Desta forma a busca teatro infantil são paulo +aula ou teatro infantil são paulo 

-musical tornam o resultado mais relevante, o primeiro busca por aulas e o ignora os 

musicais. 

A conexão entre as palavras tem um caráter especial. O sinal - indica uma forte 

relação entre as palavras. Já o sinal _ indica que as palavras podem estar juntas ou 

separadas também por um sublinhado. 

Além da adição de sinais de pontuação e símbolos, você pode deixar sua 

pesquisa mais específica usando operadores lógicos: 

site: realiza a busca no site ou domínio indicado 

 pesquisa espacial site:wikipedia.org 
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 marco civil site:.br 

link:  realiza a busca vinculada ao link indicado 

 cultura digital link:estadao 

related: pesquise por sites semelhantes a um que você já conhece 

 related:guggenheim.org 

filetype: pesquise por um tipo específico de arquivo 

 cora coralina filetype:doc 

define: busca a definição da palavra/s digitada/s 

 define: anacronismo 

OR pesquise uma palavra ou outra 

 olimpíadas 2016 OR 2020 

Faça suas próprias combinações e aprofunde sua forma de  pesquisar8. 

 

Além do texto 

Dentro da barra de pesquisa existem algumas operações especiais a serem feitas: 

Cálculo: basta digitar a conta desejada que uma calculadora é apresentada 

                                                        
8 Alguns sites para pesquisar: https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=pt-BR, 

http://www.google.com.br/intl/pt-BR/insidesearch/tipstricks/all.html, 

http://www.tecmundo.com.br/aumentar-desempenho/23-saiba-procurar-no-google-da-melhor-

forma.htm 
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Gráfico: digite a função, ou funções que o gráfico é gerado 

 

Conversões: digite a unidade ou a moeda  
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Clima: digite clima e a cidade 

 

Horário: digite hora e o nome da cidade 
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Menu de opções e ferramentas de pesquisa 

Sua pesquisa é mais específica? Você está à busca de um vídeo ou imagem? 

Então procure direto por este tipo de resposta através dos links de opções: Web, 

Imagens, Vídeos, Shopping, Notícias e Mais (Mapas, Livros, Aplicativos). Digite o 

termo a ser pesquisado e clique nos links. 

 

 

Dicas: "Aplicativos" busca no  Google Play, iTunes e outros sites para baixar 

aplicativos, mas você pode configurar o sistema operacional. "Livros" pesquisa no 

Google books. 

Você pode ser ainda mais específico para filtrar os resultados, para isso, clique 

no link Ferramentas de pesquisa. 
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Em cada uma das áreas indicadas, Web, Imagens, Vídeos, etc, há uma série de 

opções que podem ser configuradas para aprimorar o resultado da busca. 

 

 

 

 

 

 

E se ainda assim você quiser ser mais específico em sua busca, utilize a 

Pesquisa avançada, que fica no ícone da engrenagem, junto com outras configurações. 
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4- Google Especiais 

O mundo acadêmico ganha algumas ferramentas especiais de busca, onde o 

pesquisador poderá encontrar resultados organizados de forma mais objetiva e relevante 

para seu uso.  

Google Livros - https://books.google.com.br 

 

Digite uma frase, título, autor, ou o que você precisar e encontre o/s livro/s 

relacionados. Logo de início você pode indicar se deseja comprar ou simplesmente 

pesquisar ou ainda se deseja pesquisar apenas por livros ou também por revistas. A base 

de dados usada é do próprio Google e também de editoras parceiras que enviam os 

dados dos livros. Alguns livros foram adicionados para aprimorar a pesquisa, porém, 
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não haverá o conteúdo dos mesmos, apenas capa, título e outras informações 

catalográficas9.  

 

Google Acadêmico - https://scholar.google.com.br 

 

Pesquise em uma base de dados acadêmica mais abrangente: artigos revisados 

por especialistas (peer-rewiewed), teses, livros, resumos e artigos. Aqui o destaque é a 

facilidade de guardar um resultado pesquisado e receber alertas para novas aparições do 

termo buscado10.  

Para guardar um resultado: 

1. Esteja logado no sistema  

(veja no canto superior direito: se aparece seu nome, você está logado; caso 

contrário, faça seu login.) 

2. Realize a busca. 

                                                        
9 Disponível em: < https://support.google.com/books/answer/43726?hl=pt-BR>. Acesso em: 8 

mar. 2015. 
10 Disponível em: < https://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/help.html>. Acesso em: 8 

mar. 2015. 
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3. No resultado que deseja guardar, clique no link "Salvar". 

 

4. Na primeira vez que você salvar um resultado, será solicitado que 

você clique no botão "Salvar" em uma segunda janela para ativar esta opção em 

sua conta. Clique em "Salvar". 

 

Pronto! O resultado está salvo e você poderá consultá-lo em sua biblioteca. 

Para criar um alerta:  

1. Esteja logado no sistema  

(veja no canto superior direito: se aparece seu nome, você está logado; caso 

contrário, faça seu login.) 

2. Realize a busca. 

3. No final da coluna da esquerda, clique no link "Criar alerta". 
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4. Verifique se as informações estão corretas. 

 

5. Clique no botão "Criar alerta". 

Pronto. Agora, sempre que aparecer uma publicação sobre a consulta 

indicada, você receberá um alerta por e-mail. 

 

 

Google Notícias - http://news.google.com.br 

 

A base é específica para notícias, que são organizadas segundo o assunto. 

Destaque para os recursos de notícias personalizada, alertas e feeds11.  

Para personalizar a tela inicial com os assuntos que mais interessam: 

1. Esteja logado no sistema  

(veja no canto superior direito: se aparece seu nome, você está logado; caso 

contrário, faça seu login.) 

2. No canto superior direito, clique no botão "Personalizar". 
                                                        
11 Disponível em: <http://news.google.com.br/intl/pt-BR_ALL/about_google_news.html>. Acesso 

em: 8 mar. 2015. 
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3. Clique e arraste os controles deslizantes para indicar a frequência 

de uma notícia; clique e arraste os temas para indicar a ordem que aparecerão 

em sua tela; adicione novos temas; adicione novas fontes; salve suas 

configurações. 

 

Para criar um alerta:  

1. Esteja logado no sistema  

(veja no canto superior direito: se aparece seu nome, você está logado; caso 

contrário, faça seu login.) 

2. Realize a busca. 

3. No final da página de resultados, clique no link "Criar alerta". 

 

4. Na página seguinte, clique novamente no botão "Criar alerta". 

Pronto, você receberá notificações por e-mail sempre que houver uma 

novidade sobre o tema adicionado. 
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Para administrar seus alertas, acesse: www.google.com/alerts. Lembre-se 

que você deverá estas logado em sua conta google. 

 

 

Para criar um feed de notícias: 

1. Acesse a página de notícias - news.google.com.br -  ou, dentro da 

página inicial, clique em um dos tópicos oferecidos. 

2. Role a página até o final para ver o ícone laranja RSS.  

3. Clique com o botão contrário ao clique do mouse e copie o link. 

4. Cole o link no seu leitor RSS favorito12.  

Observe que, se você estiver logado em sua conta, irão aparecer os tópicos 

que você, eventualmente, venha a ter criado quando personalizou sua página. Da 

mesma forma você poderá criar o RSS para seus tópicos personalizados. 

Para criar um feed de notícias a partir de um alerta: 

1. Acesse a página de alertas - google.com.br/alerts. 

2. Esteja logado no sistema.  

3. Localize o alerta que deseja transformar em feed RSS e clique 

sobre o ícone do lápis para editar. 

 

                                                        
12 Leitor de RSS é um programa usado para ler código RSS. No geral, o código RSS contém apenas 

texto e marcação de tipo de conteúdo, por exemplo, título e subtítulo. Assim, um site de notícias 

pode distribuir seu conteúdo sem forma, sem layout. 
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4. Na área de configuração, opção "Enviar para", altere para "Feed 

RSS". 

 

5. Clique no botão "Atualizar alerta". 

Pronto! Foi criado o feed RSS para este alerta. Para usá-lo, clique no ícone do 

RSS com o botão direito, copie-o e cole-o no seu leitor RSS favorito. 

 

 

5- Leitor RSS 

A forma mais fácil de ler blogs, notícias, etc, é criar uma conta em leitor  de 

RSS. Nesse texto focalizaremos o Flipboard, um serviço gratuito, que  pode ser 

acessado com sua conta do Facebook ou a  partir de uma conta criada diretamente no 

site. Ele está disponível para ser acessado do seu navegador ou através de um aplicativo 

para seu dispositivo (iOS, Android ou Windows Phone 8). 

Acesso principal: flipboard.com 

Tutoriais: about.flipboard.com/tutorials 
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Aqui uma trilha rápida de como inserir o alerta RSS do Google no Flipboard13.  

1. No navegador, no Google Alerts, logado em sua conta, na área de 

edição do alerta desejado, verifique se está configurado para receber todos os 

resultados e se está mesmo para enviar RSS. Atualize as configurações.  

 

2. Clique e mantenha pressionado o ícone RSS do alerta desejado, 

em seguida, clique na opção "Copiar URL". 

 

3. Abra o Flipboard e visualize a área onde está a caixa de busca. 

                                                        
13 Os prints de tela foram extraídos da versão para iPad, mas o uso é similar em todas as  

plataformas. 
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4. Clique na caixa de busca, cole o link copiado e clique na opção 

"Google Alert" que aparece logo abaixo. 

 

 

5. Aguarde até que apareça a tela com o conteúdo do alerta indicado 

e clique no botão "Follow", no canto superior esquerdo. 
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Pronto! O aplicativo indica que o conteúdo foi adicionado e a partir deste 

momento você poderá acompanhar este alerta através do Flipboard. 

 

 

6- Cetic.br 

Você pode ainda usar o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação - Cetic, órgão do NIC.br para fazer suas pesquisas. O Cetic conta com 

um acervo enorme de dados que estão disponíveis gratuitamente para seu uso. 

Educação, domicílio, empresas, governo, entre tantos outros grupos de indicadores 

podem ser encontrados14. 

 

                                                        
14 Parte da informação está disponível diretamente no navegador, mas parte pode ser baixada no 

formato PDF: www.cetic.br/publicacoes/indice 
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7- Cert.br 

Se o assunto é segurança, conheça o acervo do Centro de Estudos, Resposta e 

Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil - Cert. Parada obrigatória para todo 

profissional e educador de tecnologias que envolvem a Internet. 

Pontos principais: 

Cartilha de segurança para internet: cartilha.cert.br - onde você pode consultar 

ou baixar a cartilha que contém dicas e recomendações para aumentar sua segurança, 

tais como spam, virus, golpes, privacidade, dispositivos móveis. Excelente para uso 

próprio e para dar aulas! 

Sistema de medição de tráfego internet: simet.nic.br - versão online e aplicativos 

para Android e iOS. Com ele você mede a velocidade de sua conexão com a internet e 

ainda contribui com o mapa da qualidade de qualidade de internet no Brasil15. 

 

8- Internet profunda - deep web 

Caso você ache que os resultados do Google não são o suficiente para você, que 

tal fazer uma busca pela Internet Profunda? Isso significa que você irá buscar por 

páginas não indexadas pelo Google. As pesquisas mais otimistas estimam que 90% da 

internet esteja na internet profunda. 

Pra divertir-se por estes mares, aqui vão alguns buscadores: 

deeperweb.com - iniciativa do Google de buscar na internet profunda. Neste 

caso, os resultados podem ser categorizados por nuvem de tag ou ainda micro 

buscadores. 

www.findsmarter.com - um agregador de buscadores. 

archive.org - um buscador por itens de domínio público: textos, imagens, sons e 

vídeos. 

Que saber mais ou se manter atualizado? Aqui está a fonte de informações: 

deep-web.org.   
                                                        
15 simet.nic.br/mapas 
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9- Imagem 

A pesquisa por imagens ganha um contorno especial. É provavelmente uma das 

mais vastas opções de busca.  

A primeira opção é o próprio Google Imagens. Digite uma palavra, escolha a 

opção "Imagens" e está tudo certo. Lembre-se de ajustar apenas as preferencias com 

relação ao direito de uso. 

 

Mas você também pode usar o Google Imagens ao contrário. Você tem uma foto 

e não sabe de onde ela é. Acesse o images.google.com e arraste a foto para a caixa de 

busca.  

 

Rapidamente o buscador irá tentar reconhecer sua imagem com outras similares 

e dar-lhe a informação correta. 
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Sobre as outras tantas opções para buscar imagens aqui algumas opções: 

• www.corbis.com.br - destaque para a barra lateral onde você 

refina sua pesquisa: 

 

• www.freeimages.com - melhores resultados se a busca for em 

inglês. Ponto forte: no geral, as imagens são enormes e há indicação de uso. 
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Nos dois casos é necessário fazer o cadastro no serviço. O cadastro é gratuito.  

Aqui, três opções onde não é necessário fazer cadastro, mas você não busca por 

um tema, apenas escolhe e baixa a imagem desejada das opções oferecidas. Ótima 

opção para quem precisa apenas de imagens "para enfeitar": 

• unsplash.com 

• www.splitshire.com 

• www.lifeofpix.com 

Para buscar vetores ou ícones de uso variado. 

• www.extravectors.com - vetores 

• www.freepik.com - vetores, ícones e imagens 

• www.flaticon.com - ícones 

• thenounproject.com - ícones 

 

10- Fontes 

Se a ideia é embelezar seu material, que tal adicionar uma fonte nova? Pode ser 

que, em alguns momentos, você não seja o administrador de seu equipamento e não irá 

poder instalar nada nele, mas, quando estiver em seus domínios... Divirta-se! Verifique 
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sempre a condição de uso da fonte antes de usá-la, principalmente em materiais 

impressos. 

• www.dafont.com/pt 

• www.1001freefonts.com 

• typekit.com - versão paga e gratuita, assinantes Adobe Creative 

Cloud já possuem este serviço. 

 

   11- Cores 

color.adobe.com 

Se você tem dificuldade para escolher cores, seus problemas acabaram! Acesse 

o serviço Adobe Color CC e divirta-se. Este é um serviço gratuito e alimentado por 

designers do mundo todo que colocam sua combinação perfeita de cinco cores para um 

determinado assunto/tag: natal, primavera, amor, França. Na sessão "Explore" você 

busca por palavras. Os resultados variam conforme o idioma digitado, assim você pode 

ter um resultado mais específico.  

Para usar o conjunto de cores ou a cor desejada, passe o mouse sobre o conjunto 

escolhido e clique no link "Editar".  

 

Na tela seguinte, veja o número Hexadecimal da cor e use-o em seu programa. 
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É possível extrair cinco cores de qualquer imagem, para isso, clique no link 

"Criar" do menu no canto superior esquerdo e, em seguida, clique no ícone da câmera. 

 

Uma caixa de diálogo se abre solicitando que você indique o arquivo da imagem 

de onde deseja extrair as cores. Escolha o arquivo e aguarde até que a mágica aconteça. 

É possível mover as bolinhas indicativas das cores para uma nova posição. 
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Quando estiver satisfeito, clique no ícone do disco de cores, no canto superior 

direito e anote o valor hexadecimal de cada cor. 

Assinantes da Creative Cloud podem salvar seus conjuntos de cores e utilizá-los 

em suas ferramentas Adobe. Há ainda uma versão desta aplicação para iPad e iPhone16. 

 

12-Como criar um domínio pessoal ou para a escola 

Criar um domínio é uma das tarefas mais simples dentro do processo de 

desenvolvimento de projetos para a Web e é a mais importante. É Através do nome do 

domínio que acessamos as páginas na Web. 

Mas não é só do domínio que você irá precisar, deverá ter também uma 

hospedagem que detalhamos nos itens a seguir. 

 

O registro do domínio 

Você irá fazê-lo em duas etapas. 

Primeira Etapa - criar o usuário dentro do sistema de registro.br 

O usuário dentro do sistema do registro.br pode assumir uma ou mais 

atribuições:  

• administrativo - quem cria o registro é o responsável 

administrativo pelo domínio. 

• técnico - quem receberá informações caso haja algum problema 

técnico com o registro. 

• cobrança - quem receberá as notificações de cobrança. 

Lembrando que, ao criar um nome de domínio, o responsável administrativo 

pode ou não ser o titular  deste domínio. 

1. Acessar o registro.br. 

                                                        
16 Já foi anunciada a construção das versões para Android, mas sem data marcada para o 

lançamento. (Dsiponível em: < https://blogs.adobe.com/creativecloud/what-about-android/>. 

Acesso em: 01 maio. 2015.)  
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2. Clicar no botão "Criar Conta". 

 

3. Preencha com os dados do Administrador da conta e clique 

ENTRAR. 

Pronto. Você está cadastrado no site do registro.br e poderá criar domínios para 

você ou sua escola.  

Observe que, se outra pessoa for a  responsável pelo recebimento e pagamento 

das cobranças, esta pessoa também deverá fazer o seu cadastro no sistema. Vale o 

mesmo para o responsável técnico.  

Lembrando mais uma vez: estes responsáveis, administrativo, técnico e de 

cobrança, podem ou não ser a mesma pessoa e podem ou não estarem vinculados à 

titularidade do domínio registrado. Isso significa, por exemplo, que ao criar um domínio 

para a escola, você faz o seu cadastro para ser o administrativo e técnico, cadastra o/a 

responsável pelo financeiro para ser o responsável de cobrança e cria o nome do 

domínio tendo como titular a escola. Cada um assume seu papel de maneira organizada 

e clara dentro do sistema. 

Segunda Etapa - registrar o domínio 

Aqui é criado o nome de fato.  O domínio tem um custo anual de R$ 30,00 (em 

mar. 2015) mas pode ficar mais barato se você optar por pagar mais de uma anuidade 

adiantado. Pode ser pago por boleto e alguns cartões17.  

                                                        
17 Consulte a tabela de preços e formas de pagamento aqui: 

registro.br/ajuda.html?secao=pagamentoDominio 
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1. Faça a consulta do nome escolhido. 

Na sessão "Pesquise e registre o domínio desejado" digite o nome a ser 

pesquisado e clique em "pesquisar". Você só poderá registrar nomes disponíveis, como 

o que segue. Veja a informação de disponibilidade e clique no botão "Registrar". 

 

Caso o domínio não esteja disponível, ele terá uma resposta parecida com a que 

segue: 

 

Você poderá optar então por pesquisar um novo nome ou então registrar o nome 

escolhido em uma das outras categorias disponíveis.  

Algumas categorias exigem documentação de comprovação, como por exemplo 

a categoria  .org.br. Ao longo do processo de registro você receberá as informações de 

como proceder neste caso. 
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Saiba mais: 

Categorias - registro.br/dominio/categoria.html 

Categorias e documentos - 

registro.br/ajuda.html?secao=novosDominios&item=111 

2. Depois é só digitar o CPF ou CNPJ do  titular do domínio e 

prosseguir com o cadastro seguindo as instruções do sistema. 

Detalhes: 

- O CPF ou CNPJ do titular deverão ser cadastrados no sistema do registro.br. 

Mas este cadastro é diferente dos usuários, ele não terá um código/senha de acesso, é 

apenas o cadastro da instituição/pessoa física. 

- Você deverá colocar o código do usuário de contato administrativo, técnico e 

de cobrança, tenha em mãos este/s código/s. 

- DNS: você poderá deixar este campo como está até que faça a assinatura de 

um serviço de hospedagem. Você tem até 14 dias para fazer a contratação de um 

serviço de hospedagem e inserir aqui os dados de DNS. O servidor de hospedagem irá 

lhe fornecer estes códigos.  

- Termos do contrato - ler e clicar na opção "Li e aceito..." 

- Registrar - última etapa para efetivar o registro de seu domínio.  

O sistema irá enviar para o email do responsável as informações de cobrança. 

Depois é só imprimir e pagar o boleto. Caso a opção tenha sido por cartão de crédito, o 

processo estará liberado em até 30min.  
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Lembre-se, este é apenas o nome do seu domínio. Para que você veja alguma 

coisa, este nome deverá estar vinculado a uma hospedagem.  

Caso você pretenda usar um serviço de blog junto com o seu domínio, pesquise 

primeiro no próprio serviço de blog como deverá proceder antes de criar o seu domínio. 

O WordPress, por exemplo,  só permite o uso de domínio próprio dentro do serviço 

pago18. Já o Blogger permite que você use um domínio próprio sem custos19. 

Pronto, seu domínio está criado e pronto para ser usado20. 

 

13- Os encurtadores de endereços Web 

É muito comum compartilharmos endereços da Web com nossos alunos. Mas, 

alguns endereços são extensos e dificultam até mesmo a leitura do link. Para isso foram 

criados encurtadores de URL21.  

A seguir demonstramos como usar dois encurtadores de URL: bit.ly e o goo.gl, 

um encurtador oferecido pelo Google. 

bit.ly 

Este é um serviço bem simples, rápido e fácil de usar, além de gratuito. Basta 

acessar o endereço, bit.ly, digitar o endereço que deseja encurtar no espaço indicado e 

pressionar Enter. Veja um exemplo: 

endereço gigante: 

http://archnet.org/timelines/48/period/Umayyad%20in%20Spain/year/785 

endereço encurtado: 

http://bit.ly/1B0w1Xj 

                                                        
18 Domínio próprio com Wordpress: https://en.support.wordpress.com/domains/register-

domain/ 
19 Domínio próprio com Blogger: 

https://support.google.com/blogger/troubleshooter/1233381?hl=pt-BR#ts=1734115 
20 Mais detalhes sobre o registro de domínio: registro.br/ajuda.html?secao=tutoriais&item=702 
21 URL, segundo a Wikipédia, “refere-se ao endereço de rede no qual se encontra algum recurso 

informático”, http://pt.wikipedia.org/wiki/URL 
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Você pode deixar este endereço um pouco mais amigável, para isso, deverá ter 

uma conta no serviço bit.ly. Criar uma conta também é rápido e gratuito, se preferir é 

possível acessar usando sua conta Facebook ou Twitter. Desta forma, o mesmo 

endereço acima ficou: 

http://bit.ly/muslim-spain 

Não ficou necessariamente mais curto, ficou apenas mais amigável. 

Agora, existe uma possibilidade ainda mais profissional: você pode registrar um 

domínio específico para o encurtador. Normalmente estes domínios especiais custam 

mais caro, mas é possível. O serviço bit.ly oferece o passo a passo aqui: 

http://support.bitly.com/customer/portal/articles/1842175?b_id=5611 

e a consulta do nome escolhido é feita aqui: 

https://domainr.com 

 

goo.gl 

O encurtador do Google é gratuito e pode ser usado online ou através de uma 

extensão do Chrome, basta estar logado no Gmail, permitindo inclusive a criação de um 

QRCode22 para este link. Dê uma olhada: 

Na Web 

1. Você acessa o endereço, http://goo.gl, e digita a URL que deseja encurtar  

2. Por exemplo: http://edex.adobe.com/resource/fd5af1c7 

3. O resultado: http://goo.gl/wB00qa 

Com a extensão 

1. Abra o Google Chrome 

2. Acesse o endereço: https://chrome.google.com/webstore/detail/googl-url-

shortener/iblijlcdoidgdpfknkckljiocdbnlagk e clique em Add to Chrome 
                                                        
22 Segundo a Wikipedia, "Código QR (sigla do inglês Quick Response) é um código de barras 

bidimensional que pode ser facilmente esquadrinhado usando a maioria dos telefones celulares 

equipados com câmera." http://pt.wikipedia.org/wiki/Código_QR. 
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3. Aguarde até que a extensão tenha sido instalada.  

4. A partir de então, para usá-la, basta estar na página cujo endereço deseja 

encurtar e clicar no ícone da extensão. 

 

5. Para criar o código QR, clique no botão QR Code. 

 

 

6- Considerações finais 

Nesse texto apresentamos alguns recursos disponíveis na Web e as formas de 

utilizá-los. A partir dessas informações será mais fácil orientar seus alunos sobre como 

fazer pesquisas na Web, como buscar informações confiáveis.  Além disso, 

esclarecemos como registrar o seu domínio e o de sua escola e formas mais fáceis de 

compartilhar links, nas atividades escolares. Com esses recursos o planejamento de suas 

aulas serão mais rápidos e as atividades com o uso da Web, a partir de orientações 

adequadas, serão  mais proveitosas.  


