
www.google.com/earth

O Google Earth permite que você explore o mundo a
partir do seu dispositivo. O Google Earth usa imagens
de satélite e aéreas para lhe dar uma rica experiência de
viagem sem sair do seu assento.

Vamos dar uma olhada no que o Google Earth tem a
oferecer.

Para começar, vá para www.google.com/earth. Clique no
botão "Launch Google Earth".

http://www.google.com/earth


1. No lado esquerdo da
sua tela, você encontrará
suas opções de menu,
clique neste ícone para
expandir e veja as
seleções disponíveis.

2. Uma vez que você
tenha expandido seu
menu, seu lado esquerdo
da tela será assim.
Começaremos clicando
em "Voyager".

Vamos conferir o recurso "Voyager". Voyager permite que você faça
passeios virtuais por um local.



Você verá algumas opções no meio da página. Clique em qualquer uma das
categorias para começar a explorar. Ou, role para baixo para ver mais opções.

Tente clicar em diferentes categorias como "Viagem", "Natureza", "Cultura" ou
"História". "Escolhas de Editores" pode ser um bom lugar para começar
também. Depois de clicar em um tópico ou local que gostaria de explorar, a
Voyager o levará à página inicial da história.

Clique no botão “Start Exploring”.



Clique em qualquer um
desses ícones para
começar a explorar. Você
pode visualizar mais
informações no lado
direito da tela. Às vezes
há um vídeo também.
Clique no botão de
reprodução para começar
o vídeo quando ele estiver
disponível.

1. Clique neste ícone para levá-lo ao local no mapa.

2. Clique nessas
setas para ver
outras histórias
neste tópico.

Vamos conferir o recurso de pesquisa do Google Earth em seguida.
Pesquisa permite que você insera um destino, marco ou endereço que
forneça informações quando estiver disponível.



1. Clique no ícone de
pesquisa à esquerda
da tela.
2. Digite um destino,
marco, ou endereço
na área de busca.
Você verá que eu
entrei "the great wall"
na minha busca.
3. Clique no resultado
de pesquisa correto-
no meu caso, foi o
primeiro que
apareceu.

Você também pode clicar
no link “People also
explore...” para ver o que
mais as pessoas exploram

durante as pesquisas.Tente
clicar em um dos
resultados para ler mais.

Clique no link da
Wikipedia para ler
mais sobre a



Grande Muralha da
China.

Alguns locais terão uma visão da rua. Vamos dar uma olhada no
Empire State Building na cidade de Nova Iorque.

Você pode usar
esta ferramenta
para navegar.

Clique neste
ícone para
entrar na visão
de rua.

Clique no sinal
de mais para
aumentar o
zoom  e no



sinal de menos
para diminuir o
zoom.

Vamos explorar usando o Street View. Clique no Street View para ativar
a visão de rua. Em seguida, clique nas ruas azuis para entrar.

1.  Clique no Street View
para permitir seleção de
street view

2. Então clique nas
ruas em azul para
entrar.

1. Muito bem! Vamos dar uma
volta!

2.Clique em qualquer seta
para descer a rua na
direção que a seta está
apontando.

3. Você também pode clicar em
qualquer lugar na tela e arraste
seu mouse da esquerda para a
direita ou para cima e para baixo
para ter uma visão diferente da



rua.

Parabéns! VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA EXPLORAR!


