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Aula 1 

- Como é o computador 
- Como ele funciona 



Como é o 
computador

Gabinete + monitor 

Laptop 

Tablet 

Smartphone 



Como é o 
computador

Gabinete + Monitor ou 
Desktop 

O gabinete é a caixa 
que contém os 
componentes de um 
computador.  

O monitor é uma tela, 
como a televisão que 
fica ligada ao gabinete



Como é o 
computador

Smartphone 

Esses são os 
celulares de ultima 
geração, 
computadores de 
bolso. O sistema e 
funcionamento é 
semelhante ao dos 
tablets, porém 
também falam! 



Como é o 
computador

Laptop 

Os laptops, 
conhecidos como 
notebooks, contém as 
peças e a tela em um 
só aparelho. Tem as 
mesmas peças de um 
gabinete em tamanho 
menor, com as 
mesmas funções.  



Como é o 
computador

Tablet 

O Tablet tem uma 
tecnologia diferente, 
onde as peças e a 
tela são uma coisa 
só. As aplicações são 
semelhantes, porém o 
sistema de 
funcionamento é 
outro. 



Como ele funciona
Sistema operacional 

O sistema operacional é 
um conjunto de 
programas que fazem o 
computador funcionar. 
Ele é responsável por 
definir o que funciona 
ou não e por traduzir 
em imagens e funções 
os milhares de códigos 
que o formam. 



Como ele funciona
Tipos de sistemas operacionais

Windows 

É o tipo mais usado  
em computadores 

pessoais. 
Sistema pago, 

produzido pela 
Microsoft

Linux 

É mais encontrado 
em computadores de 

uso público. É 
gratuito e permite a 
personalização do 

sistema operacional.



Como ele funciona

Android IOS
Esse sistema é usado 
principalmente em 

tablets e smartphones. 
Ele transforma esses 
aparelhos em mini 

computadores. Embora 
produzido pelo 

Google, o Android é 
gratuito. 

O IOS é um sistema 
exclusivo da Apple, 
reconhecido pela 

excelente segurança. 
Esse sistema compõem 

Ipads, Iphones e 
computadores 

conhecidos como 
Macintosh

Tipos de sistemas operacionais



Como ele funciona 

Hardware - Parte física do computador, 
como monitor, gabinete, teclado e 

mouse. 

Software - Parte lógica interna do 
computador, como o sistema 

operacional e outros programas.



Atividades

Desligar e religar o computador 

Reconhecer qual o SO que estamos usando. 



Aula 2

- Símbolos de referência 

- Arquivos: criação e manipulação 



Símbolos de 
referência 

Alguns símbolos 
usados na 
informática são 
padrão, isso é, 
permanecem iguais 
ou com as mesmas 
características 
básicas em todos os 
tipos de SO.





Comandos
Del e Backspace  - Apagar 

Print screen - tirar foto da 
tela 

Shift ou fixa - letras 
maiúsculas 

Ctrl + Alt + Del - reinicia o 
computador 

Tab - próxima linha 

Ctrl + C - copia a área 
selecionada 

Ctrl + V - cola o objeto 
selecionado 

Esc - sair / fechar janela 

Shift + segundo item  - para 
escrever o caracter superior 
da tecla.  

Ctrl + Alt + terceiro item - 
paraescrever o caracter 
inferior lateral da tecla.    



Arquivos
Tudo que podemos 
salvar dentro do 
computador é 
considerado arquivo. 
Podemos diferencia-los 
como arquivos de texto, 
arquivo de foto, de 
vídeo, de áudio ou 
arquivo executável, que 
são os programas. 



Arquivos

Para identificar cada tipo de 
arquivo usamos as extensões, elas 
também mostram em qual tipo de 
programa podemos abrir aquele 
arquivo. 



Exemplos
Nome do arquivo - amor 

amor.doc - arquivo de texto 

amor.exe - arquivo executável / programa 

amor.avi - arquivo de vídeo 

amor.jpg - arquivo de foto 

amor.pdf - arquivo que mescla texto e 
imagens e não pode ser alterado 

amor.txt - arquivo de texto



amor.mp3 - arquivo de áudio. Bastante usado 
para música.  

amor.wma - arquivo de áudio . Bastante 
usado para música, porém ocupa mais espaço. 

amor.mpeg - arquivo de vídeo em alta 
qualidade 

amor.bmp - arquivo de imagens grandes, 
usado principalmente para desenhos 
detalhados.  

amor.gif - arquivo de imagem mais simples, 
ou com movimento



amor.zip - arquivo compactado, ou seja, salvo 
em um tamanho bem menor que o normal. 
Necessita ser aberto em programa específico. 

amor.rar -  arquivo compactado, ou seja, salvo 
em um tamanho bem menor que o normal. 
Necessita ser aberto em programa específico. 

amor.xls - arquivo matemático, tabelas,  
bancos de dados. Usado pelos programas 
matemáticos como Calc e Exel.  

amor.ppt - arquivo de apresentação, série de 
slides. 



Criando um 
arquivo 

Passo 1: escolha um 
programa e abra 
um arquivo novo 

Passo 2: edite o 
arquivo 

Passo 3: salve o 
arquivo 



Passo 1
Escolha o programa e abra um arquivo novo 



Passo 1
Abra um arquivo novo



Passo 2
Edite o arquivo como você quiser



Passo 3
Salvar o arquivo



Passo 3
De um nome ao arquivo e escolha o tipo de extensão 



Arquivo pronto



Criando uma pasta

Todos os arquivos criados em um 
computador são salvos em algum lugar. Para 
organizar esses arquivos e encontrá-los com 
facilidade depois precisamos criar pastas.  

Um computador organizado tem uma pasta 
para cada tipo de arquivo, ainda podemos 
dividi-los por data, evento ou situação. 



Passo 1
Clique com o botão direito na tela inicial . 

Selecione : novo > pasta



Passo 2
Dê um nome para sua pasta e salve. 



Mover o arquivo

Agora que já temos uma pasta 
vamos guardar nosso arquivo nela. É 
simples usando os comandos que 
aprendemos.



Passo 1
Abra a pasta "Meus documentos" e encontre seu arquivo



Passo 2
Clique no arquivo uma vez e pressione o 

comando CTRL  e a tecla C ao mesmo tempo



Passo 3
Abra a pasta que você criou



Passo 4
No teclado digite o comando 

CTRL e a tecla V



Atividades 

Repitam os procedimentos 
ensinados: 

Criem um arquivo 

Criem uma pasta 

Transfiram o arquivo para a pasta 
criada 



Aula 3

- Digitação   
- Klavaro



Teclado
Atualmente os teclados seguem uma padrão de ordem das letras, 

dos números e de suas funções, esse padrão é chamado de 
QWERTY, mencionando suas seis primeiras letras. 

Esse padrão é o mesmo que se aplicava as antigas máquinas de 
escrever, a posição das letras foi organizada procurando aproximar 

as letras que aparecem juntas em muitas palavras da língua 
inglesa. Esse padrão pode apresentar pequenas alterações 

dependendo de seu pais de origem.  

No Brasil a Associação Brasileira de Normas Técnicas definiu que o 
padrão de teclados deve ser QWERT porém com a inclusão do "Ç". 



Funções 

Além de letras e números o teclado 
apresenta uma série de outras teclas, 
como símbolos, acentos e funções.  



Teclas de controle

Esc ( Escape ) - Normalmente utilizada para abandonar, 
cancelar ou encerrar a execução de um comando. 

-Print Screen- Imprimir tela. Coloca na área de 
transferência uma cópia da tela. Área de transferência é 
o local onde ficam os arquivos quando copiados ou 
recortados. 

Scroll Lock- Trava de rolamento. Essa tecla ativa ou 
desativa o controle de deslocamento vertical da tela em 
aplicativos. 

Pause Break- Pouco utilizada, essa tecla serve para 
pausar os processos de aplicativos DOS e ler os dados.



Teclas de controle

CTRL ( Control )- Tecla de controle que deve ser 
utilizada em combinação com outras teclas. Sozinha 
não tem função nenhuma. 

ALT ( Alternate )- Dependendo do aplicativo, deve ser 
utilizada com outras teclas. Sozinha não tem função 
nenhuma. 

Win- Tem o logotipo do Windows e normalmente fica 
entre CTRL e ALT. Serve para abrir o menu Iniciar. 

ALT GR - Ativa terceiros símbolos das teclas 



Teclas de função 
F1- Abre a ajuda 

F2- Dependendo do contexto, renomeia arquivos e inicia jogos 

F3- Realiza pesquisa, abre a janela de busca 

F4- Exibe históricos da barra de endereço 

F5-  Atualizar páginas 

F6- Alterna entre campos de uma página e barra de endereços 

F7- Verifica a ortografia e gramática 

F8-  Acessa o modo de segurança na fase de boot 

F9- Não tem função sozinha, só funciona combinada com 
outra tecla 

F10- Contém comandos para trabalhar com os itens 
selecionados; 

F11- Alterna entre visualização normal e tela cheia; 

F12- Salvar como.



Teclas de digitação 
 TAB ( Tabulação ) - Provoca a movimentação do cursor para a 
posição tabulada. Em alguns teclados só aparece com duas setas uma 
apontando para direita e outra para esquerda. Normalmente 
utilizada em editores de texto. 
Caps Lock-  Com essa tecla ativada todas as letras se tornam 
maiúsculas e a luz indicadora se acenderá. 
SHIFT- Pressione para colocar os caracteres da parte superior das 
teclas que possuem duas funções; Enquanto pressionada toda letra 
pressionada torna-se maiúscula. Às vezes está apenas representada 
com um símbolo de uma seta para cima. 
Enter- Tem a função de finalizar a entrada de um dado ou 
comando. Em alguns teclados pode ser encontrada outra tecla com 
a mesma função: Return. 
Back Space- Corrige erros de digitação, apaga o caracter à esquerda 
do cursor.



Teclas de navegação 
Setas de Direção ou navegação- Movimentam o cursor ou a 
apresentação no sentido indicado. 
Insert ( INS/Insere ) - Ativa ou desativa a inserção de 
caracteres na edição de um texto. 
DEL ( Delete ) - Apaga o caractere que está à direita do cursor 
ou selecionado. 
Home ( Início ) e End ( Final ) - Muito utilizadas na edição de 
textos, tem a função de posicionar o cursor no início ou no 
final da linha ou do arquivo, dependendo do programa 
utilizado. 
Page Up ( Página acima ) e Page Down ( Página Abaixo ) - 
Usadas normalmente para trocar telas ( páginas ), Page Down 
remete para próxima tela e Page Up para tela anterior.



Outros

Teclado numérico - ativado pela tecla 
"Num Lock" esse teclado é preferencial 
para programas matemáticos. 

Luzes indicadoras - As luzes indicam se 
as respectivas teclas/funções estão 
ativadas. Se referindo a: Num Lock, Caps 
Lock e Scroll Lock  



Digitação 

Digitação é o ato de escrever usando 
um computador e seu teclado. A 
profissão de digitador é responsável 
por transferir textos, livros antigos 
ou escritos a mão para o computador, 
transformando esse texto em um 
arquivo digital. Cabe também ao 
digitador corrigir a ortografia do 
texto. Para facilitar a vida desses 
profissionais e de qualquer um que 
precise praticar digitação foi 
desenvolvida uma técnica chamada 
datilografia que associa cada tecla a 
um dedo e grava isso no nosso 
cérebro, facilitando e acelerando 
nossas tarefas. 



Aprender brincando

Vamos conhecer e brincar com o programa 
Klavaro, ele irá nos ensinar sobre datilografaria. 

Introdução  



Atividades

Klavaro - curso básico de 1 a 5.



Aula 4 

- Aula prática Klavaro



Klavaro

Curso básico - 5 a 10 

Intermediário - 1 a 3 

Jogos Tux de digitação 



Aula 5
Edição de texto



Editor de texto

O LibreOffice é um programa 
voltado para a escrita, ele oferece 
opções diversas para personalizar a 
identidade visual do texto.  

Veja os exemplos: 



Diversas fontes 
São mais de 80 tipos de letras disponíveis



Diversos tamanhos
Mude conforme sua necessidade



Negrito
Dê destaque às palavras



Itálico
O texto "de lado" é usado em citações e observações 



Sublinhado
Destaque seu texto com uma linha 



Centralização do texto
Podemos colocar o texto em quatro formatos,  à direita,  

à esquerda, central e justificado



Marcadores e numeração
Crie listas organizadas ou numeradas



Cores
Deixe seu texto colorido



Realce
Como uma caneta marca texto, o programa  

permite dar destaque a palavras e frases importantes. 



Plano de fundo
Deixe o fundo do texto colorido ou adicione uma imagem



Atividades

Vamos praticar?  

Digite o texto entregue pela 
professora e personalize da forma 
que você achar mais bonito. Não se 
esqueça de salvar.



Aula 6

- A Internet 

- Pesquisa Web



A internet
A internet é a rede 
mundial que liga 
computadores de 
diversos tipos uns aos 
outros para que sejam 
trocadas informações 
entre pessoas de 
diversos locais do 
mundo em tempo real. 



A internet
Criada a partir de pesquisas militares 

durante a guerra fria, a internet surgiu 
exclusivamente como ferramenta de 

comunicação. A partir da década de 1970 
começou a ser utilizada como meio de 

comunicação acadêmico, entre 
pesquisadores, professores e alunos. A 

partir da década de 1990 foram criadas as 
interfaces, sistemas operacionais que 
permitem a utilização de internet e 
computadores pelo público em geral. 



A internet
Site - endereço web onde ficam hospedadas 
informações sobre assuntos específicos em 
forma gráfica e interativa. 

HTML - código no qual são escritos a 
maioria dos sites.  

Layout - desenho do site 

URL - endereço do site



Pesquisa web

Devido a facilidade em 
trocar e armazenar 
informações a internet 
rapidamente ocupou o 
lugar que antes servia as 
enciclopédias. É  agora a 
primeira fonte de pesquisa 
para estudantes, 
jornalistas ou curiosos. 



Pesquisa web

Para realizar uma pesquisa, ou seja, encontrar 
qualquer coisa na internet, precisamos 
conhecer as seguintes ferramentas: 

Navegador - programa que usamos para ter 
acesso a sites.  

Site de busca - Os sites são as pastas que 
armazenam os dados dentro da internet. Um 
site de busca é como um menu dessas pastas. 



Navegadores 
Chrome

Mozilla 
Firefox 

Ópera 

Safari

Internet 
Explorer



Atividades

Escolha um tema de seu interesse  

Procure uma publicação que 
coincida com sua opinião  

Apresente para a turma



Aula 7

- Criando um email 

- Enviando um email



E-mail
Email é o atual substituto 
da carta. Por ele podemos 
enviar para qualquer pessoa 
do mundo mensagens e 
arquivos de quase todos os 
tipos, incluindo documentos.  

O endereço de email é o 
nosso endereço virtual, uma 
identificação como a caixa 
postal que garante a 
entrega da mensagem para 
a pessoa certa. 



Criando um email
Antes de criar um email devemos considerar alguns 
aspectos importantes como sua finalidade e se 
estamos dispostos a pagar por um serviço.  

Nome de usuário deve ser alguma variação do seu 
nome, unindo sobrenomes ou incluindo pontos e 
números.  

Servidor é o site onde seu email está castrado, ele 
pode ser apenas de troca de mensagens ou oferecer 
outros serviços. Observe a capacidade de 
armazenamento e a confiabilidade da marca. 



Criando um email

A extensão vem após o nome do servidor, 
indica se ele é uma organização comercial, 
pública ou não governamental.  

Por fim as últimas duas letras indicam o 
pais de origem do site/servidor.   



tais@email.com.br

Nome de usuário

Servidor

Extensão 

País de origem

mailto:tais@email.com.br


Passo 1
Escolha um servidor



Passo 2 
Encontre o link para criar uma nova conta



Passo 3
Escolha um nome de usuário



Passo 4
Escolha uma senha



Passo 5
Complete o formulário 



Passo 6 
Identifique corretamente os caracteres e escreva



Passo 7
Entre no seu novo email

t41sm0r3n0



Enviando um email
Para enviarmos um email para qualquer pessoa precisamos 
saber o endereço de email desse destinatário.  

Caso sua mensagem seja curta ela pode ser escrita 
diretamente no campo do email, caso seja extensa 
recomenda-se escrever no editor de texto e depois copiar 
e colar no campo do email.  

É possível enviar a mensagem para vários destinatários de 
uma só vez, separando os endereços de email por vírgulas.  

Antes de enviar um email confira se há nele erros 
gramaticais ou de digitação. As mensagens trocadas dessa 
forma são consideradas documentos, devemos tomar 
cuidado com o que escrevemos. 



Passo 1
Encontre o link "escrever" ou "novo email"



Passo 2
Escolha um destinatário



Passo 3
Defina o assunto



Passo 4
Caso haja anexo, inclua. 



Passo 5
Escreva sua mensagem



Passo 6
Envie



Atividades

Vamos criar um email 

Vamos enviar um email para a 
professora. 



Aula 8

- Fotografia digital 



Definição e história 
Fotografia digital é toda imagem fotográfica 
obtida por meio de um sensor óptico associado 
a um processador eletrônico que a transforma 
em um arquivo de computador. 

A primeira câmera digital da história foi 
desenvolvida por Steve Sasson, engenheiro 
elétrico da Kodak, em 1975. Em 1990 foi 
lançada comercialmente, porém com alto custo.  

Mesmo assim, em cerca de 10 anos a fotografia 
digital se popularizou pela facilidade de 
armazenamento e dispensa da revelação. O 
avanço da tecnologia baixou os valores.  

Atualmente as câmeras digitais fazem parte do 
cotidiano, estando presentes em quase todos os 
lares através de câmeras portáteis, 
computadores e smartphones.  



Definição e história 
O funcionamento da fotografia digital acontece 
pela sensibilização de um sensor eletrônico (CCD 
ou CMOS) que converte a luz captada em código 
eletrônico digital e armazena este código em 
um cartão de memória. As imagens armazenadas 
no cartão podem ser vistas imediatamente 
através do visor da câmera ou num computador.  

O mecanismo de captura de imagens é 
praticamente o mesmo que na fotografia 
analógica, mas em vez de um filme 
fotossensível, há uma superfície eletrônica que 
recebe a informação luminosa e a converte em 
código digital. A fotografia analógica perdeu o 
mercado para a fotografia digital, e só não 
entra em extinção por conta dos poucos 
profissionais adeptos da forma tradicional, e 
que mantém laboratórios particulares de 
revelação.



Botões 

On/off - liga e desliga 

Botão redondo e grande na parte de cima 
- tira a foto / pressionar por 3 segundos 

Menu - oferece mais opções  

Set - opções rápidas  

BS/ Best Shot - fotos pré programadas



Símbolos de referência  
Ícones  



Funções 
Zoom - aproxima e afasta a imagem 
Flash - luz para a foto que será tirada 
Foco - ponto principal da foto 
Sequência - função que permite tirar 3 ou 
mais fotos em seqüência imediata 
Automático - programação para disparo 
de três a quinze segundos após pressionar 
Panorâmica - permite que a foto registre 
maior enquadramento para as laterais  



Cuidados e manuseio
As lentes fotográficas são muito sensíveis, é recomendado 
que as mantenhamos sempre protegidas, em capas e estojos.  

Observe cuidadosamente as instruções de limpeza do 
fabricante, caso não possua use apenas um pano limpo e 
seco.  

Mantenha sua câmera presa ao corpo.  

Não exponha a lente diretamente ao sol 

Proteja sua câmera em locais com areia ou poeira. Esse 
material danifica a máquina. 

Em caso de dano, não tente consertar em casa, procure a 
assistência especializada. 



Manuseio do arquivo 
Para transferir o arquivo da máquina ou 
celular para o computador precisamos de 
um cabo ou de um leitor de cartões de 
memória com saída USB 

Na pasta "meu computador" encontramos o 
acesso aos arquivos de "dispositivos móveis".  

A partir dai podemos fazer a cópia do 
arquivo através dos comandos CTRL C e 
CTRL V para nossa pasta.  



Aula prática 

Câmera e celulares 

Grupos ou duplas  

Tirar fotos - pessoas 
e cenários



Aula 9

- Download 

- Impressão 



Download
Download é o ato de "baixar" 
qualquer tipo de arquivo que 
esteja disponível na internet e 
salvá-lo no seu computador ou 
em algum dispositivo de 
armazenamento. É possível fazer 
um download a partir de 
qualquer site que disponha 
algum tipo de material, assim 
podemos ter acesso a livros 
virtuais, chamados de "e-book", 
músicas, filmes, programas, 
fotos, apostilas, vídeos, 
documentos, notas fiscais, 
boletos bancários e etc. 



Download Upload
Baixar arquivo  

da internet para  
o computador

Subir arquivo  
do computador  
para a internet



Download: 
Como fazer

Para fazer um download primeiro precisamos achar o arquivo que 
queremos baixar, ele pode estar em um site específico ou no nosso e-
mail. Também é possível realizar uma busca para encontrar o arquivo 
que precisamos e aí então baixar para o nosso computador.  

Geralmente o arquivo disponível para download virá com avisos 
indicando o procedimento, esse costuma se resumir a um clique no 
link do arquivo e uma confirmação. Outras vezes temos o nome do 
arquivo e o link está na seta símbolo de download. 

Ao completar esse download o arquivo aparecerá em uma pasta do 
seu computador, na maioria dos computadores temos para essa 
função um pasta nomeada "downloads" mas pelas configurações 
podemos alterar essa pasta destino.  



Dicas de segurança 
 O download é uma ferramenta a ser usada com 

moderação, ele é vantajoso mas ao mesmo tempo é a 
maior causa de ocorrência de vírus em computadores. 

Podemos nos proteger com certos cuidados:

Mantenha sempre o sistema operacional atualizado. As atualizações 
corrigem falhas de segurança.  

Mantenha um antivírus instalado e sempre atualizado, além de usar 
outras soluções de segurança como o antispam. 

 Se o download for feito através de um link, coloque o mouse sobre o 
endereço para verificar se está certo.  

Não clique em links nem baixe arquivos enviados por e-mails não-
solicitados e de remetentes desconhecidos — um artifício muito utilizado 
pelos criminosos.



Dicas de segurança 
Procure sites de confiança, que pareçam idôneos, ou que foram 
indicados por outras pessoas. Um site cheio de banners, propagandas e 
links deve gerar suspeitas. Além disso, nunca clique nesses banners e 
propagandas.  

Depois de baixar o arquivo, antes de abri-lo e executá-lo, faça uma 
verificação com o antivírus. Além disso, nunca execute ou abra o 
arquivo diretamente do download — peça sempre para “salvar como”, 
analisando-o em seguida com o antivírus. 

Na hora de instalar um programa baixado pela internet, fique atento aos 
detalhes. Frases mal formuladas ou com erros de português durante as 
instruções de instalação devem causar desconfiança. 

Caso seja infectado por algum arquivo baixado na internet, apagá-lo 
pode não resolver o problema — pior, pode deixar o usuário com uma 
falsa sensação de segurança. O recomendado é passar o antivírus. Caso 
ele não consiga eliminar a praga, deve-se entrar em contato com uma 
empresa de segurança.



Dispositivos de 
armazenamento

Cartão de memória: Também 
chamados de SD Card são 
normalmente usados em câmeras 
de foto e filmagem. Através deles 
podemos passar as fotos recém 
tiradas para o computador. Para 
completar esse processo usamos 
um leitor de cartões.

Pen Drive: dispositivo de memória 
externa e móvel, guarda arquivos 
da mesma forma que uma pasta. 
Porém o pendrive é removível, 
permitindo que esses arquivos sejam 
acessados de qualquer computador 
que seu dono esteja usando. 



HD Externo: Assim como a 
memória interna tem a 
capacidade de armazenar 
grandes quantidades de 
arquivos, é uma peça do 
computador adaptada para 
funcionar com a mesma 
mobilidade de um PenDrive

CD-ROM: Assim como um cd de 
musicas, o CD-ROM guarda os 
arquivos gravados nele e 
reproduz no computador em 
que for inicializado. É usado 
principalmente na instalação 
de programas 
Memória interna / HD: armazena o 
arquivo dentro do computador 
mantendo em fácil acesso para 
edição, publicação ou outros. 
Trata-se de uma peça física e 
fundamental do computador.  



Localizando o arquivo
Como falamos anteriormente o arquivo baixado costuma ir 
diretamente para a pasta "downloads" porém nem todos os 
computadores possuem essa pasta ou pode ser que a 
configuração tenha sido alterada.  

Os computadores com S.O. Windows respondem a tecla "F3" 
para realizar uma busca. Basta preencher o nome do 
arquivo e buscar. O sistema encontra para você.  

Nos computadores com S.O. Linux a busca costuma aparecer 
com os comandos "CTRL + F" ou "CTRL + Barra de 
espaços", porém algumas versões como o Saber 3 o atalho 
só é ativado quando entramos na pasta "Meus Documentos"



Impressão 

Impressão é a forma 
de transformar 
arquivos virtuais de 
texto e/ou fotos em 
arquivos físicos. O 
computador manda 
uma cópia do arquivo 
para a impressora que 
passa essa cópia para 
o papel. 



Como fazer
Quando abrimos algum texto ou foto no 
computador podemos perceber que o programa 
editor escolhido nos dá a opção de menu 
"arquivo". Nesse menu temos opções como 
salvar, abrir e imprimir, esse último 
mencionado é onde devemos clicar para 
realizar uma impressão. Também podemos 
utilizar o atalho de teclado "CTRL + P". Claro, 
para ter sucesso é preciso ter uma impressora 
ligada ao computador em uso.   



Para imprimir
Clique em arquivo e selecione "imprimir"  

ou use o comando "CTRL + P"



Configurações básicas 

Você pode realizar algumas 
mudanças na configuração da 

impressão para alterar o tamanho do 
papel, quantidade de cópias, 
qualidade da impressão e etc. 

Observe a seguir: 



Escolha a  
impressora.

Qual parte do arquivo imprimir

Quantidade 
 de  

cópias

Outras opções 

Configurações básicas 



Configurações básicas 

Tamanho e  
modelo do papel 

Posição do papel 
Retrato = vertical 

Paisagem = horizontal



Atividades

Abram o email de vocês que criamos na 
aula 7. 

Abram o email enviado pela professora. 

Façam o download do arquivo anexo 
ao email. 

Imprimam o arquivo. 



Aula 10

- Redes sociais



Redes sociais
As redes sociais são 
atualmente o maior meio 
de relações interpessoais 
virtual. Por ela convivemos 
com pessoas que fizeram 
parte da nossa vida em 
algum momento, reavendo 
antigas relações e 
fortalecendo as atuais. 
Também é uma forma de 
fazer novos amigos.



Principais  
Redes Sociais

Facebook: perfis pessoais, informações, troca de mensagens, grupos, 
eventos e compartilhamento de opiniões e fatos.  

Twitter: perfis pessoais, publicações com até 140 caracteres e forte uso 
de hashtags.  

Instagram: publicação de fotos, breve descrição pessoal, forte uso de 
hashtags e indicações pessoais com @. Necessário Tablet ou smartphone.  

Google+: perfis pessoais, informações, troca de mensagens, círculos e 
compartilhamento de opiniões e fatos.  

Kiwi e Ask: perguntas e respostas entre colegas, desconhecidos ou 
anônimos.  

Redes específicas: redes criadas por empresas ou grupos para auxiliar a 
interação entre seus colaboradores. 





O uso saudável 
Atualmente o uso das redes sociais faz parte da 
vida das pessoas que querem estar visíveis dentro 
do mundo virtual. Porém tudo que é publicado 
nessas redes é registrado, devemos ter cautela 
com aquilo que publicamos ou compartilhamos. 
Observe por exemplo, se você ficará incomodado 
caso alguém especificamente veja sua publicação, 
se aquilo que você está compartilhando é real, 
tem fontes seguras ou é apenas uma opinião e 
sempre dê os devidos créditos ao compartilhar 
fotos ou textos de outras pessoas.  



O que não fazer
Não compartilhe o que você não tem certeza.  

Não publique fotos de violência, nudez ou crime, ao 
menos que se trate de uma denúncia. Não use 
imagens chocantes.  

Não ofenda outras pessoas, você será 
responsabilizado por isso.  

Não publique fotos ou opiniões sobre alguém sem a 
autorização dessa pessoa.  

Não exponha detalhes sobre outras pessoas.



Dúvidas comuns
Tudo que eu publicar pode ser visto por 
qualquer pessoa?  

Como coloco fotos?  

Quais dados preciso para encontrar 
alguém? 

Qual a diferença entre "páginas" e "perfis 
pessoais"



Atividades

Vamos criar um perfil no Facebook, 
principal rede social atual. 



Aula prática 
Vamos explorar a 
rede social em que 
entramos, buscar e 
nos conectar ao  
grupo e a página 
criados para o nosso 
curso. Aproveitem 
para adicionar os 
colegas de curso e 
buscar conhecidos.



Aula 11

- Planilhas  
- Editores matemático



Calc e Excel
Calc e Excel são programas 
matemáticos que permitem ao 
usuário realizar diversos tipos 
de cálculos, de um orçamento 
familiar à contabilidade de 
grandes empresas. Também é 
possível produzir gráficos, 
bancos de dados e agendas.  
Excel é o programa 
matemático do S.O. Windows, 
já o Calc faz parte do pacote 
LibreOffice que oferece 
gratuitamente ferramentas 
consideras "de escritório". 



Conhecendo o 
programa

Folhas de cálculo 

Opções de 
edição 

Linhas 

Colunas



Planilhas
Uma planilha é um arquivo completo, formado pela quantidade 
de folhas de cálculo que o usuário precisar. Automaticamente as 
folhas de cálculo vem nomeadas como "planilha 1", "planilha 2" 
e etc. Mas podemos renomeá-las  

Célula é o elemento onde colocaremos valores, referências e 
formato. Onde a linha e a coluna se cruzam.  

Valor é o dado numérico ou textual inserido pelo usuário ou 
resultado de um cálculo.  

Fórmulas são as instruções dadas ao computador para que ele 
realize os cálculos pedidos.  

Funções são orientações específicas sobre o que o programa deve 
realizar com os dados apresentados a ele entre parênteses. Por 
exemplo usamos a função "=SOMA(B1:B3)" para calcular o valor 
total das células B1 + B2 + B3.



Passo 1
Abra o editor numérico



Passo 2
Defina linhas e colunas



Passo 3
Defina linhas e colunas



Passo 4
Insira os dados



Passo 5
Escolha e insira uma fórmula



Passo 6
Escolha e insira uma fórmula



Passo 7
Salve sua tabela



Principais funções 
Todas as funções  devem começar com o sinal "=" assim o 
editor matemático compreende que precisa-rá fazer uma 
conta.  

=SOMA(A1;A10) - soma os valores entre as células citadas.  

=MEDIA(A1;A10) - obtém a média aritmética dos valores 
entre as células citadas. 

=MAXIMO(A1;A10) - busca o maior valor entre as células 
citadas. 

=MINIMO(A1;A10) - busca o menor valor entre as células 
citadas.



Atividades

Crie uma tabela com os seguintes dados:  

Linhas - uva; maçã; banana; pêra; total. 

Colunas - item; valor unitário; 
quantidade; valor total. 



Aula 12

- Apresentações  
PowerPoint e Libre Office Impress



Apresentações 
de slides 

As apresentações são galerias de 
imagens informativas, 
normalmente com texto e fotos. 

Cada uma dessas imagens é 
considerada um slide, unindo 
essas imagens formamos uma 
apresentação.  

As apresentações de slides são 
usadas principalmente para 
transmitir informações, como em 
aulas, seminários, finalizações de 
cursos, apresentação de projetos e 
etc. 



Power Point e 
Impress

A ferramenta de apresentações é uma 
dentro do pacote Office, oferecido 
gratuitamente pelo LibreOffice ou pago pelo 
Windows. Esses pacotes tem aplicações 
semelhantes e programas praticamente 
idênticos com nomes diferentes. Nesse caso 
o Power Point é o programa pago e o 
Impress é gratuito. 



Conhecendo o programa

Miniaturas 
Dos  

Slides

Opções  
gráficas 

Slide

Adição de formas, textos 
ou arquivos.



Passo 1
Pesquise os textos e imagens para uso



Passo 2
Abra o programa de apresentações 



Passo 3
Defina páginas e estilo



Passo 4
Insira os textos e imagens



Passo 5
Insira movimento, cor e personalidade 



Direitos Autorais 
Fique atento ao material que irá utilizar como 
fonte para fazer sua apresentação ou qualquer 

outra publicação.  
Nem tudo aquilo que está disponível para 

consulta na internet está disponível também 
para reprodução, seja direta ou indiretamente. 

Tudo que for reproduzido deve ter a 
autorização do autor e os créditos.  

Para facilitar esse processo existem opções de 
sites que oferecem conteúdo para reprodução já 

com licença de uso, pagos ou gratuitos.    



Atividades

Crie uma apresentação a partir do 
material disponível na pasta 
"Primeiros Cliques"



Aula 13

- Celulares e Smartphones



Tecnologias 
Para falar de celulares e smartphones é preciso 
começar pela tecnologia e entender como ela se 
desenvolve. Os primeiros telefones móveis que 

surgiram no mercado no meio da década de 1980 
funcionavam com tecnologia analógica, ou seja 
uma baixa capacidade de transmissão de voz e 

quase nada em dados. Essa foi a primeira geração 
de celulares conhecida como 1G. O sinal digital 
surgiu na 2G trazendo qualidade na transmissão 
de voz, a 3G veio com foco na internet móvel e a 
4G que eleva ao máximo a qualidade de internet 

e voz. 



Celulares
São telefones portáteis que 
fazem ligações e enviam 
mensagens via SMS. Alguns 
podem acessar a internet 
via WAP e ter a função 
Bluetooth. São telefones 
considerados baratos e 
permitem planos pré-pagos.  

Esse tipo de telefone móvel 
usa a tecnologia 2G.  



Smartphones
A tecnologia dos 
smartphones vai muito além 
dos celulares, eles 
funcionam com as redes 3G 
e/ou 4G trazendo para o 
aparelho móvel as vantagens 
da conexão à internet. Eles 
possuem sistema operacional, 
então podemos dizer que 
seguem a mesma linha 
tecnológica dos 
computadores. 



Comparações 
Internet - Apenas os smartphones possuem acesso a redes 3G e 4G. A 
conexão por celulares é precária em qualidade e velocidade.  

Multimídia - Os celulares não tem qualidade de vídeo, ou seja, de tela, 
inibindo ou precarizando o funcionamento de aplicações multimídia. Já 
os smartphones tem a mesma capacidade de rodar programas, vídeos e 
aplicações gráficas de um computador.  

Durabilidade - Aqui os celulares ganham muitos pontos , eles são 
compactos e resistentes, duram muito mais que os smartphones, que além 
de expostos aos males do mundo virtual como vírus e falhas de sistema 
são produzidos com material mais delicado e quebrando com 
facilidade. A bateria também dura mais nos celulares, que não possuindo 
tantas aplicações consegue durar dias a mais do que o smartphone. 

Valor - Para quem precisa do telefone móvel apenas para falar e trocar 
mensagens os celulares podem compensar pelos preços que giram em 
torno de 100 reais em comparação aos valores dos smartphones que 
podem ir de 300 a mais de 3.000 reais. 



Ícones importantes

Música Volume Ajustes Lixeira Documentos Localização Câmera Fotos Aviso urgente Busca Mensagens

Pastas Ligado ou 
desligado

Escrever ou 
anotações 

Data e hora Mensagens 
instantâneas 

Tela inicial Vídeo Contatos Salvar Microfone Segurança



Dicas para escolher o 
aparelho ideal

Observe quais serviços você espera de um telefone 
móvel  

Consulte operadoras e vizinhos para saber sobre a 
cobertura tecnológica no seu bairro.  

Defina qual o sistema operacional que mais lhe 
agrada.  

Defina o tamanho de seu interesse. Telas grandes 
facilitam a visão mas dificultam o transporte, por 
exemplo.   



Duvidas 
Como envio, leio e apago mensagens ?  

Consigo recuperar arquivos e programas 
excluídos?  

Como salvar um contato?  

Aproveite esse momento para esclarecer 
com a professora suas dúvidas sobre o 
funcionamento de celulares smartphones. 



Aula 14

- Compra e venda Virtual 
- Segurança online



Compra e venda 
virtual

Atualmente o comércio virtual 
vem ganhando força e cada vez 
mais adeptos. Comprar e vender 
sem sair de casa é vantagem para 
muitas pessoas que têm 
dificuldade de locomoção, 
dependem de outros para ir às 
compras e trabalhar ou por que é 
mais fácil mesmo. Esse tipo de 
comércio também diminuiu as 
fronteiras, já que podemos 
comprar produtos de qualquer 
lugar do mundo e recebê-los em 
casa dentro de alguns dias.  



Compra e venda 
virtual

Para comprar basta colocar em sites de busca o item que 
procura para comparar anúncios ou ir diretamente ao site 
da loja, escolha o produto, faça um cadastro e o pagamento. 
Pronto, compra concluída e felicidade dupla, na hora da 
compra e na hora da entrega.  

Para vender um produto ou serviço é preciso escolher a 
plataforma que usará para expor os produtos, que pode ser 
um site, blog, página ou anúncio em site específico. Também 
escolher se cuidará pessoalmente dos pagamentos ou 
solicitará os serviços de outra plataforma especializada, 
tendo maior segurança e opções de pagamento para oferecer 
aos clientes. Invista em uma bela interface e divulgação.  



Compras coletivas
São pacotes oferecidos por 
alguns sites onde a empresa 
oferece um serviço por valor 
bem abaixo do comum porém 
a compra só se realiza se um 
grupo de pessoas a fizer. Por 
exemplo a empresa faz seu 
anúncio no site de compras 
coletivas anunciando um 
produto de 20 reais por 10 
reais, porém o número mínimo 
de pessoas comprando é 10. 



Segurança online
Na hora de realizar compras 
ou vendas via internet, assim 
como no acesso à bancos, é 
necessário ter certeza sobre 
a idoneidade da empresa ou 
pessoa com quem você está 
negociando. Não insira seus 
dados financeiros ou 
pessoais em nenhum site que 
você não tenha certeza de 
que é seguro. Caso fique na 
duvida procure no site de 
busca sobre referências 
daquela marca/loja/pessoa. 



Cuidados que 
devem ser tomados

Fique atento às referências da pessoa ou empresa com quem você negocia.  

Procure sites que estão a muito tempo fazendo esses serviços, como Mercado 
Livre, Elo7 ou sites específicos de lojas. 

Antes de realizar transações de valores procure pelo nome da empresa nos sites 
do PROCON e Reclame Aqui. Reclamações e denúncias ficam registradas nesses 
sites onde você pode conferir se alguém já foi lesado pela empresa citada.  

Procure outros dados como um endereço físico, telefone ou e-mail para 
certificar-se que as pessoas que negociam com você são reais e não perfis falsos.  

Verifique procedimentos de privacidade dos dados do cliente, política de 
reclamações e devoluções e prazo de entrega para não ter surpresas 
desagradáveis.  

Guarde todos os dados como notas fiscais, url do site, comprovante de compra e 
pagamento, etc...



Modos de pagamento
Boleto bancário - o vendedor emite um código de barras com o valor que 
será pago pelo comprador, após a comprovação bancária do pagamento o 
produto é enviado.  

Cartão de Crédito - se o valor da compra está dentro do limite permitido 
pelo cartão basta preencher os dados financeiros, optar por pagamento à 
vista ou parcelado e aguardar a aprovação que costuma ser rápida e o 
produto já será enviado. Você irá pagar na conta do cartão de crédito. 

Débito online - trata-se do acordo entre algumas empresas e bancos que 
permite ao cliente acessar sua conta através da internet e realizar o 
pagamento na hora.  

Serviço de pagamento - algumas empresas oferecem que você cadastre seus 
dados bancários apenas no site delas e acesse eles na hora de fazer 
compras virtuais, garantindo maior privacidade e segurança a esses dados. 
Essas empresas também podem oferecer parcelamentos, cancelamento de 
pedidos, e promoções independentemente da empresa vendedora. Os 
principais atualmente são "PagSeguro", "PayPal" e Bcash! 



Algumas dicas
Exija sempre notas ficais 

Combine com o vendedor ou cliente política de entrega, devolução 
e extravio antes de realizar o pagamento.  

Confira se a url do site não apresenta nenhuma alteração. Alguma 
letra trocada, erro de português ou alteração de extensão pode 
significar que o site é falso. 

Confira o CNPJ do vendedor. 

Compre sempre com bastante antecedência. 

Confira todos os detalhes do produto antes de finalizar a compra, 
como cor, modo de funcionamento, montagem, aplicação etc. 

 Não faça compras de computadores públicos. 

Mantenha o antivírus atualizado.



Atividades

Escolha um produto a venda na 
internet que você compraria.  

Verifique se a compra parece segura, 
por que? 



Aula 15

- Informação web



Informação web
A internet é um ambiente 
aberto para que qualquer 
pessoa possa explicitar suas 
opniões, desejos, preferências e 
desgostos. Sendo assim 
devemos tomar um extremo 
cuidado ao ler notícias e 
informações na internet, não 
podendo considerar qualquer 
artigo como verdade absoluta, 
mas buscando os pontos 
principais e pesquisando sobre 
a  veracidade desses. 



Tipos de informação 
Real- é a notícia ou publicação que apresenta fontes seguras de seus 
dados, normalmente apresentada por grandes portais de notícia. 

Opinativa- é a notícia ou publicação que apresenta dados e a opinião do 
autor sobre o assunto. Aqui é essencial observar e analisar essa opinião 
com senso crítico.  

Falsa- é a notícia que não apresenta fontes ou apresenta fontes 
desconhecidas ou falsas. O autor costuma discorrer sobre assuntos que 
não domina e fazendo reflexões irreais.  

Manipulada- é a notícia que apresenta dados de fontes reais mas o 
autor se preocupa em camuflar opinião própria nas análises e reflexões 
como se fossem fatores decisivos.  

Ironias e brincadeiras - são notícias normalmente falsas que tratam de 
assuntos engraçados ou surreais. 



Veracidade da 
informação 

Para garantir a veracidade de uma notícia ou publicação precisamos 
conferir primeiramente suas fontes, se são reais e confiáveis. Isso é, se 
aquela notícia esta ou foi baseada em um portal de nome reconhecido 
na imprensa. Também é preciso sempre estar com o senso crítico ativado 
para tirar suas próprias conclusões da notícia.  

É importante garantirmos a veracidade da informação que lemos pois 
nela podemos basear conversas, discussões e argumentos que caso 
estejam errados podem afetar suas relações e confiabilidade. Além 
disso, em conversas ou em compartilhamentos virtuais expomos fatos 
que lemos como sendo nossa opinião, somos então responsáveis por ele.  

Além disso é importante ressaltar que a leitura e a informação 
formulam nossas opiniões e atitudes, não podemos basear nossa vida 
em fatos falsos. 



Cuidados a tomar
É interessante que procuremos mais de um 
artigo relacionado ao mesmo assunto, assim 
podemos comparar as informações. 

Caso não conheça o portal que fez a 
publicação pesquise sobre a reputação dele na 
internet. 

Não compartilhe ou cite uma informação que 
você não tem certeza sobre a veracidade, isso 
é crime virtual. 



Atividade

Encontre na internet: 

1 notícia real 

1 notícia falsa 

1 notícia opinativa



Aula 16

- Legislação do mundo virtual



Legislação virtual
Na internet cada pessoa é 
responsável por tudo aquilo que 
publica, mesmo que 
anonimamente é possível rastrear. 
Devido a facilidade de expor 
opniões muitas pessoas abusam de 
seus direitos e usam essa 
liberdade para ofender, violentar, 
roubar e outras atitudes que são 
consideradas como "crimes por 
meios eletrônicos" para o direito 
e a polícia civil ou "crimes 
virtuais" pela população em geral.  



Ética Web
Também como alternativa à essa sensação desmedida de 
liberdade na web os usuários costumam respeitar algumas regaras 
de boa convivência. Fique atento a elas: 

Não digite usando apenas letras maiúsculas  
Tenha certeza sobre os fatos que pretende publicar  
Não publique fotos sem a autorização do fotógrafo e das 
pessoas que aparecem 
Não roube informações alheias ou use elas para se 
beneficiar 
Não faça discurso de ódio  
Não use identidades falsas  
Não pirateie arquivos  
Não compartilhe propagandas



Crimes virtuais 
A realidade é que o Código Penal Brasileiro não possui 
definições para crimes por meios eletrônicos, porém a 
maior parte dos delitos cometidos dessa maneira podem 
ser enquadrados dentro das leis de crimes comuns, 
como extorsão, roubo e principalmente pedofilia.  

Algumas capitais brasileiras possuem delegacias 
especializadas em crimes cometidos dessa forma para 
orientar internautas e registrar ocorrências. Também é 
possível fazer "Boletim de Ocorrência" através das 
delegacias eletrônicas oferecidas pela polícia de alguns 
estados como São Paulo.  



Marco civil da 
internet

Foi aprovada no Brasil em abril de 2014 a Lei do Marco Civil da 
Internet, um projeto que regula o uso da internet por direitos, 
deveres e garantias para usuários, empresas que atuam na área e 
governo. A principal função é garantir que o usuário seja 
responsabilizado por tudo que publica.  

A parte estrutural trata de metas de instalação de internet para a 
população, a neutralidade da rede que garante que as operadoras 
não alterem a velocidade de acordo com o uso, mas sim de acordo 
com o contrato.  

O "Marco Civil" é fruto da colaboração do povo. Ele foi escrito a 
partir de um debate público convocado pelo ministério da justiça 
em 2009 onde foram ouvidas instituições da área de tecnologia e  
a voz popular que chegou através de um fórum on-line.  



Como se proteger
Observe a política de segurança dos sites que acessa. 

Certifique-se de inserir dados pessoais apenas em sites que disponham de 
um termo de privacidade.  

Tenha certeza da qualidade de suas senhas e guarde-as em algum local 
que ninguém tenha acesso.  

Pense bem se tudo que você publica pode ser visto por qualquer pessoa, a 
internet é monitorada por isso até mensagens pessoais podem vazar.  

Mantenha a segurança de seu computador em dia, com antivírus e 
antispam atualizados.  

Procure nas capitais brasileiras pelas delegacias especializadas em crimes 
virtuais, algumas podem ser contatadas pelo site para agilizar o 
atendimento. Caso tenha algum problema que desconfie ser um crime 
virtual imprima os arquivos referentes ao assunto como e-mails e print de 
ofertas e dirija-se a delegacia de Crimes Virtuais mais próxima. 



Antivírus e Antispy  
Vírus - são programas desenvolvidos para alterar e danificar 
computadores. Assim como o vírus biológico o virtual precisa de 
uma máquina hospedeira, se multiplica, ficam escondidos e 
aguardam o momento de maior vulnerabilidade para atacar. 
Costumam danificas programas e peças do computador. 

Spyware - é um programa que quando infecta o computador age 
como um espião que rouba senhas e dados sem ser identificado. 
Ou que realiza funções e alterações no seu computador sem que o 
usuário tenha controle.  

Antivírus e Antispy - são programas disponíveis para download na 
internet que cuidam da segurança do computador, fazendo uma 
busca mais profunda sobre onde estão os vírus ou Spys da 
máquina e realizando a limpeza. 



Atividades

Procure na internet notícias sobre 
um caso de crime virtual e 
apresente para a turma.  



Aula 17

Aula de despedida



O que aprendemos
Chegamos hoje ao fim do nosso 
curso e mesmo sabendo que 
sentiremos saudades da turma e 
das aulas chegamos a esse 
momento com muita alegria. Ao 
longo dos últimos meses foram 
vários aprendizados que devem 
estar presentes no dia a dia de 
vocês daqui para a frente. Espero 
que tenham se apaixonado pela 
tecnologia e agora estejam 
prontos para explorar o que de 
melhor ela tem para nos oferecer. 



O que aprendemos
Aqui aprendemos a ligar o computador, a 
compreender seu funcionamento e até solucionar 
alguns pequenos problemas. Aprendemos também 
sobre o uso de programas, ferramentas e funções 
dessas máquinas que antes nos traziam tantas 
dúvidas. Também podemos destacar que aprendemos 
a usar a internet de forma correta e segura. 
Perdemos o medo, descobrimos coisas novas, rimos e 
nos divertimos muito. Que essa experiência tenha 
sido tão importante para vocês quanto foi para mim 
e possa trazer muitos benefícios para as nossas vidas. 



Atividade final
Vamos criar um trabalho final que una 
textos e imagem em um slide.   

Nesse texto escreva sobre os pontos mais 
importantes do curso para você e sobre a 
importância do curso para a sua vida.  

Escolha uma foto sua e ilustre seu texto.  

Monte o arquivo final como uma tela de 
apresentação, um slide.  



Apresentação final

Será marcada uma data para a apresentação dos 
slides criados e entrega dos certificados. 


