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Pacote Office



Pacote Office
Pacote Office é a nomenclatura dada aos 

principais programas de uso simples em um 
computador, também chamados assim por 

desenvolver as funções básicas de escritório. 
Costumam fazer parte desse pacote os editores 

de texto, editores de imagem, editores 
matemáticos, programas de apresentação de 

slides e facilitadores de e-mail.  
Esses programas variam de acordo com o 
sistema operacional do aparelho e a marca 

desenvolvedora, vamos falar sobre os principais.  



Writer e Word
São programas voltados para a 
escrita, editores de texto que  
oferecem opções diversas para 
personalizar a identidade 
visual do arquivo como 
alteração de fonte, tamanho, 
coloração, destaque e etc.  

Writer é o editor de texto da 
marca LibreOffice e o Word é 
da Marca Microsoft, essas são 
as marcas mais conhecidas. 



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". 



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



Configurações 
básicas 



Configurações 
Básicas 

Para que o computador obedeça com 
perfeição nossos comandos é preciso 

que ele esteja bem configurado, isso é, 
com a configuração organizada da 

melhor forma para o usuário.  
Pelas configurações básicas 

conseguimos alterar a aparência do 
computar, instalar e desinstalar 

programas e até solucionar problemas 
simples.  

As configurações mudam de acordo 
com o sistema operacional, porém 
aqui vamos aprender as principais 
configurações que recebem poucas 

alterações entre os sistemas. 



Área de trabalho
Área de trabalho, Desktop ou Tela Inicial são nomenclaturas  
usadas para definir a primeira tela que vemos quando o 
computador completa sua inicialização.  

Nessa tela podemos encontrar: 

Ícones - pequenas imagens que servem de atalho para 
programas e arquivos. 

Fundo de tela - imagem que enfeita o fundo. 

Barra de tarefas - barra inferior que nos mostra os programas 
abertos e nos dá opções rápidas de acesso a aplicações. 
Também é aí que encontramos o botão de acesso ao menu.   



Barra de tarefas

Fundo 
de 
tela

Ícones



Aparência 
As configurações de aparência costumam ser 
encontradas no menu "preferências". 

Por elas podemos alterar as cores e modelos 
das janelas de navegação internas do 
computador, alterar o tipo e tamanho da letra 
usada nos comandos e informativos, 
renomeado e alterar os ícones. Lembre-se que 
não existe aparência correta, apenas a que 
melhor se adapta ao usuário. 





Monitor
As opções de configuração do monitor são poucas, 
porém fundamentais. 

 Também acessadas pelo menu de preferências, é por 
elas que conseguimos alterar o tamanho da tela.  

Cada monitor tem um tamanho de tela adequado e 
alguns programas instalados ou problemas de sistema 
podem alterar esse tamanho sem a nossa autorização, 
o que pode deixar as imagens da tela grandes ou 
pequenas demais. Para isso é importante sabermos 
reconfigurar a resolução.





Painel de Controle
O painel de controle é onde se concentram as 
principais opções de configurações de um 
computador, por ele podemos configurar a 
instalação de acessórios como webcam ou 
impressora, definir perfis de uso, opções de 
data, hora e idioma, aplicativos de som, 
conexões de rede e internet, de segurança e 
instalar e desinstalar programas. 

No S.O. Linux as opções de configurações  estão 
separadas, mas podem ser acessadas pelo menu 
de preferências ou pela aplicação Synaptc.  

 



Cuidados

Antes de realizar qualquer alteração de configuração 
anote como estava configurado anteriormente, você 
pode precisar retornar, afinal a tecnologia funciona 
por tentativa, erro e nova tentativa.  

Caso não saiba o significado de algumas opções 
evite fazer testes de alteração, primeiro busque na 
internet qual a finalidade daquela opção e o que ela 
configura.  



Internet



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
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



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: 
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.  



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. 



Smartphones  
e  

Celulares



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. 



Códigos e 
programação 



Programação de 
computadores 

O Programador, para a informática, é 
a pessoa responsável por indicar via 
código quais tarefas o computador 
irá realizar e como. Isso se chama 
engenharia de software.  

Para que essa engenharia aconteça é 
importante que haja uma linguagem 
de programação, uma espécie de 
tradução  entre a linguagem humana 
e a linguagem binária dos 
computadores. Existem vários tipos 
de linguagens de programação e 
cada programador escolhe suas 
preferências.



Códigos importantes
Binário - é o código pelo qual os circuitos eletrônicos dos 
computadores são representados. Trata-se de sequências alternadas 
dos numerais "0" e "1" que indicam o modo de funcionamento.  

HTML - é a linguagem de códigos usada para desenvolver sites e 
páginas na internet. 

Código-Fonte - Todo programa ou aplicação na informática possui 
seu código-fonte, ele é a parte escrita daquele programa ou site 
que indica por códigos toda a parte visual e interativa que 
enxergamos.  

Criptografia - é o ato de escrever mensagens via códigos, em 
comunicação secreta. É muito utilizada para plataformas digitais 
financeiras e sigilosas em geral. 



Legislação e 
segurança 



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.  



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. 



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. 



Atividade

1) Acesse o Link: http://zip.net/bgrpng 
2) Baixe o arquivo "PC-ApostilaInter" 
3) Crie uma pasta com seu nome 

dentro da pasta "Meus Documentos" 
4) Copie e cole o arquivo na sua pasta



Obrigada pela participação 
Complete o questionário: http://zip.net/bjrpjc

http://zip.net/bjrpjc

