Ubuntu 14.04: Conecta, mas não navega
Como este é um problema relativamente frequente, decidi compartilhar esta dica para uma
possível solução do famoso problema: "conecta, mas não navega" no Ubuntu-14.04.

Procedimentos
1. Click no ícone de rede ao lado relógio e vá em: Editar Conexões

2. Em Conexões de rede, selecione a rede que "conecta, mas não navega" e click em: Editar

3. Selecione Configurações Ipv4 e mude o Método para: Somente endereços (DHCP)
automáticos

4. Em Servidores DNS, coloque os 2 números DNS do Google, separados por virgula:
8.8.8.8, 8.8.4.4
5. Salve e reinicie sua máquina.
Obs. Se enfrentar este problema em qualquer outro GNU/Linux derivado do Ubuntu 14.04,
basta ir em Conexões de rede e seguir os passos 3 e 4.
Comentários
Alternativamente, você pode colocar as seguintes linhas no /etc/resolv.conf:
# Google IPv4 nameservers
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
para IPv4, ou:
# Google IPv6 nameservers
nameserver 2001:4860:4860::8888
nameserver 2001:4860:4860::8844
para IPv6
Comentando previamente todas as linhas que se refiram à nameserver, óbvio. E para
evitar que o NetworkManager ou o dhcpd faça alguma [*****], o comando
# chattr +i /etc/resolv.conf
Previne a alteração do arquivo por outros programas.
Como se diria na Áustria, hell gross!
OBS.: funciona pra qualquer distro
[2] Comentário enviado por clodoaldops em 10/09/2014 – 11:48h lcavalheiro, obrigado pela
dica! ;)

[3] Comentário enviado por izaias em 12/09/2014 – 00:09h Ótimo!
Precisávamos dessa dica.
[4] Comentário enviado por raelbg em 27/12/2014 – 14:17h Show!
Resolveu.

Como se livrar do OpenDNS no Linux
Publicado por Xerxes Lins em 29/04/2015 [ Hits: 1.574 ]
Blog: http://www.xerxeslins.com
Para desabilitá-lo, no Ubuntu, execute:
$ gksudo gedit /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

Comente a linha:
dns=dnsmasq
Deixando assim:
#dns=dnsmasq
Salve e feche. Reconecte e acesse a página anterior para testar.
Fonte: Linux Mint Forums • View topic - Disable OpenDNS
Enviado em 15/02/2015 – 12:39h
Nao sou especialista em redes mais talvez voce tenha que editar o resolv.conf
sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
nameserver 8.8.8.8
nameserver 4.2.2.2

E agora e so travar as configuraçoes
sudo resolvconf -u

Espero que funcione!
Fonte:
http://sejalivre.org/como-alterar-as-configuracoes-de-dns-do-ubuntu-12-04-e-debian-resolv-conf-d/
http://www.vivaolinux.com.br/dica/Ubuntu-1404-Conecta-mas-nao-navega-Resolvido-1,
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