Para fazer pesquisa na internet siga os passos:
Abra a internet em um dos botões abaixo:

Procure a pagina do Google, se quando você abrir a internet não aparecer a
pagina abaixo digite na linha de endereço o site www.google.com:
Linha de endereço.

Linha de pesquisa

Na linha de pesquisa digite o que você que pesquisar, por exemplo: “os benefícios
do café”, aperte ENTER no teclado ou clique em PESQUISA DO GOOGLE.
Aguarde enquanto o Google busca os dados necessários para sua pesquisa, veja o
que o Google buscou:

Links

Clique em um, dos links que aparecem acima e aguarde o Google abrir a pagina
com o conteúdo:

Leia o texto, veja se é o conteúdo que você esperava encontrar, se não é o que
você desejava clique no botão voltar da parte superior esquerda da tela
busque outro link até encontrar o que você deseja.

e

Quando você encontrar o texto desejado vamos copiá-lo para o Word, siga os
passos:
 Selecione o texto: para selecionar clique onde começa o texto e segure
clicado até onde você deseja copiar.
 Copie o texto: para copiar o texto clique com o botão direito do mouse na
parte selecionada em azul e clique na opção COPIAR.
 Abra o Word: Para abrir o Word siga os passos: 1º Clique no Iniciar
2º TODOS OS PROGRAMAS, 3º MICROSOFT OFFICE, e 4º clique em
MICROSOFT OFFICE WORD.
 Cole o texto: Para colar o texto no Word clique com o botão direito do
mouse em uma parte em branco da tela, que não seja nas margens, e
clique na opção COLAR.
 Edite o texto conforme a sua necessidade: troque o tipo da letra, o
tamanho da letra, a cor, se necessário insira uma imagem.
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Para pesquisar imagens na internet:
Abra a internet: clique no ícone de um dos programas que dão acesso à internet:
,

ou

.

Visualize a janela que irá abrir e procure nela a palavra Imagens, quando localizar
clique e aguarde.

Irá abrir uma página de pesquisa só para imagens. Clique na linha de pesquisa e
digite o que deseja pesquisar, após clique no botão de pesquisa
aguarde as imagens serem carregadas na tela.

Linha de pesquisa
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Quando as imagens aparecerem na tela, visualize elas rolando a bolinha do mouse
para baixo ou para cima, quando localizar a imagem desejada clique sobre ela
uma vez com o botao esquerdo do mouse.

Agora, para copiar a imagem clique uma vez com
o botao direito do mouse sobre a imagem, no
menu que abrir clique em Copiar imagem.

Abra o seu trabalho, e clique no final do trabalho,
vá até o Menu Inicio, clique no botão Colar
aguarde um instante que a sua imagem será
colada.
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Para colocar a imagem ao lado do texto, clique sobre a imagem e clique no Menu
Ferramentas de Imagem.

Na opção Quebra automatica de texto, clique e escolha a opção Próximo, esta
opção vai colocar a imagem próxima ao texto.
Se a imagem for grande demais, pode-se diminuir a altura e a largura da imagem,
par isso é só diminuir o tamnho na setinha para baixo do lado do número.
Para diminuir o tamanho vá clicando na
flecha que indica para baixo.

