
O Google Maps permite que você obtenha instruções rápidas e fáceis de seguir 
para dirigir, usar o transporte público e caminhar até o seu destino. 

Cenário  

Digamos que você está em Dorchester e quer ir ver um jogo do Red Sox no Fenway 
Park. Não tem certeza da melhor maneira de chegar lá? O Google Maps pode ajudá-lo 

a simplificar sua viagem. 

Direções de Condução 

Vá para www.maps.google.com. Seu 
primeiro passo é colocar o endereço 
ou o nome do lugar que você está 
indo na barra de pesquisa. Se você 
não sabe o endereço, você pode 
procurar um lugar específico, como 
"Fenway Park".  

A medida que você está digitando, o 
Google fará sugestões. Sinta-se livre para 
terminar de digitar o endereço e, em 



seguida, tecle Return/Enter no teclado ou 
clique em uma das sugestões que 
aparecem. 

Agora que você entrou no seu endereço de destino, 
você pode obter direções de qualquer lugar! Clique no 
ícone “Direções”.  

Curioso como é estar em frente ao seu destino? O 
Google tem algo para isso! Basta clicar em “Street 
View” e você poderá ver uma foto de onde você está 
indo. 

Agora que você clicou em “Directions,” você pode 
informar o seu endereço de início.  

Assim como quando você informou o endereço de destino, você receberá sugestões. Assim 
como antes, você pode digitar o endereço completo e então teclar Return/Enter ou você pode 
clicar em uma das sugestões.  

 



Google proverá direções 
passo-a-passo sobre como chegar 

no seu destino clicando em “details”. 
O padrão é apresentar direções 

de condução.  

Google agora irá prover direções 

Não está feliz com a rota provida pelo 
Google? Eles frequentemente oferecerão 

algumas opções para escolha. 
Simplesmente clique em uma das linhas 

cinzas do mapa. 
 



Se você não tem um carro ou prefere usar o transporte público, existem direções 
para você também. Simplesmente clique no ícone do pequeno trem ou na seção 
“T” abaixo das direções de condução.  

Como com as direções de 
condução, você verá agora a rota 

planejada junto com um tempo 
estimado de viagem e outras 

opções de rota.  

Se você precisa estar em outro local num horário específico, você pode clicar em “Schedule 



Explorer.” 

Schedule Explorer te permite escolher o horário de saída ou de chegada, data, e que tipo 
de transporte você prefere.  

 
Quando você escolhe sua rota final, você 

receberá instruções passo-a-passo completas 
como você pode ver abaixo (ou click “Details” 

como aprendemos previamente). 
 
 
  

Google Maps é uma grande ferramenta para 
explorar a sua cidade! 

 

  


