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Tipos de 
computadores

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 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! 



Montagem,  
cabos e entradas 

Para montar um computador novo 
devemos começar encaixando os 
cabos na parte traseira do 
gabinete com atenção pois eles 
não podem ser danificados. 

O cabo de força deve ser o ultimo 
a ser conectado, pois liga o 
computador a energia elétrica. 
Ele deve ser ligado 
preferencialmente a um 
estabilizador e esse sim ligado 
diretamente a tomada.  

Observem a explicação prática 



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

teclado e mouse. 

Software - Parte lógica interna do 
computador, como o sistema 

operacional e outros programas.



Sistemas operacionais 
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. 



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.



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



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.  



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. 



Principais 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 - 
para escrever o caracter 
inferior lateral da tecla.    



Klavaro 

Esse é um programa de computador 
presente em todos os Telecentros 
que ensina a técnica "datilografia". 



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. 



Pastas

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. 



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



Atividades

Siga os passos: 

Crie um arquivo com seu nome e salve. 

Crie uma pasta. 

Guarde o arquivo dentro da pasta. 



Eu e o  
Mundo Virtual

Módulo 2



Tópicos 

A internet 

Pesquisa web 

Download e impressão  

Informação na web 

Segurança e legislação 



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



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. 



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.  



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.   



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. 



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. 



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. 



Atividade

Complete o questionário: 

http://zip.net/bjrpjc

http://zip.net/bjrpjc

