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Introdução 
 

Na sociedade atual ter um computador/laptop é essencial. É 

quase impossível chegar ao fim do dia sem se usar algum tipo 

de computador nas atividades diárias, sejam de caráter pessoal 

ou profissional. Um computador de mesa é um tipo específico 

de computador que está geralmente num único local, por 

oposição a um laptop ou tablet, ambos portáteis. 

O módulo “Equipamento informático e funções básicas” 

disponibiliza informação relativa às partes físicas principais de 

um computador e laptop tal como as funções básicas. 

Abaixo estão os principais objetivos deste módulo.  

  

Resultados de Aprendizagem: 

 Será capaz de identificar o hardware do computador e os 

respetivos componentes; 

 Será capaz de ligar e desligar o computador e navegar no 

mesmo; 

 Será capaz de ligar a Internet usando o WIFI; 

 Será capaz de pesquisar informação online; 

 Será capaz de guarder informação importante e páginas 

web tal como reconhecer informação válida e credível. 
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Tópico 1: Hardware do computador e componentes do 

computador 

 

Neste tópico será abordada toda a informação relativa ao 

hardware do computador e seus componentes. Abaixo 

encontra-se uma lista de tudo o que lhe será ensinado: 

 Lista das componentes de hardware tais como 
processador, memória, disco, placa principal, etc. 

 Explicação das características (velocidade, capacidade, 
etc.) das componentes hardware de um computador. 

 Explicação das relações entre as componentes de um 
computador e de como os dados são transferidos entre os 
componentes. 

 Identificação dos dispositivos periféricos no exterior de 
um computador.  

 Utilização de dispositivos de entrada de computador, tais 
como teclado e rato. 

 Transferência de dados para o exterior do computador 
usando dispositivos de saída, tais como écrã e impressora. 

 Guardando ficheiros em dispositivos removíveis e 
carregando ficheiros de dispositivos removíveis. 
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“Abrir um computador: o que está no interior?” - Fácil  

Duração: 90 minutos 

Nesta atividade, os formandos irão experienciar a abertura de 

um computador, e com o apoio do formador, serão capazes de 

saber e aprender como identificar diferentes  componentes e 

as características específicas de cada uma delas , tal como a 

influência que têm no desempenho e comportamento do 

sistema  informático . 

 

Abrir um computador: o que está no interior? 

Os computadores atualmente são máquinas indispensáveis 

para os seres humanos e estão presentes nas nossas vidas 

diárias, quer a um nível pessoal quer profissional, com funções 

lúdicas e de produção de trabalho. 

De forma a gerirmos o nosso computador da melhor forma e 

mesmo ser capazes de fazer a melhor compra possível, é 

importante conhecer as suas componentes e na atividade de 

hoje iremos tentar fazê-lo. 

Então, vamos abrir o ambiente de trabalho de um computador 

e tentar explorar, aprender e identificar a influência que cada 

componente tem no sistema informático. 

Para abrir o computador, em primeiro lugar, precisamos de 

uma chave de fendas: 
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O que temos que fazer de seguida é retirar os parafusos na 

parte de trás do computador e depois retirar a porta lateral: 
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O que vamos encontrar no interior do computador é um 

conjunto de partes e componentes que tentaremos identificar: 

 

 

A primeira componente que encontramos é a placa-mãe. A 

placa-mãe é a placa de circuito principal do computador. É 
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uma placa fina que sustenta a UCP, memória, conectores para 

um disco rígido e unidades óticas, placas de expansão para 

controlar o vídeo e o áudio, e ligações  às portas do 

computador (tais como portas USB ). A placa-mãe liga-se 

diretamente ou indiretamente a cada parte do computador. 

 

A unidade central de processamento (CPU), também designada 

por processador, está localizada no estojo do computador na 

placa-mãe. É por vezes chamada de cérebro do computador, e 

a sua função é a de realizar comandos.Sempre que prima uma 

Tecla, clica no rato, ou inicia uma aplicação, está a enviar 

instruções para a UCP. 

A UCP é geralmente um quadrado cerâmico de duas polegadas  

com um chip de silicone localizado no interior. O chip é 

geralmente do tamanho de um polegar. A UCP encaixa-se no 

soquete da UCP, que é revestida por dissipador térmico, um 

objeto que absorve calor da UCP. 

A velocidade de um processador é medida em megahertz 

(MHz), ou milhões de instruções por segundo; e gigahertz 

(GHz), ou biliões de instruções por segundo. Um processador 

mais rápido pode executar instruções mais rapidamente. 
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Contudo, a velocidade real do computador depende da 

velocidade de muitas diferentes componentes— não apenas do 

processador. 

 

 

RAM é a sua memória de curto prazo do sistema. Sempre que 

o seu computador realiza cálculos, armazena temporariamente 

os dados RAM até serem necessários. 

Esta memória de curto prazo desaparece quando o 

computador é desligado.Se está a trabalhar num documento, 

folha de cálculo, ou outro tipo de ficheiro, irá precisar de 

guardá-lo para evitar perdê-lo.Quando guarda um ficheiro, os 

dados são registados no disco rígido, que desempenha a 

função de armazenamento a longo prazo. 

A RAM é medida em megabytes (MB) ou gigabytes (GB). 

Quanto maior for a quantidade de RAM que tiver, mais coisas o 

seu computador consegue fazer em simultâneo. Se não 

dispuser de RAM suficiente, pode aperceber-se que o seu 

computador fica lento quando tem vários programas aberto. 
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Devido a isto, muitas pessoas adicionam RAM adicional aos 

seus computadores para melhorar o desempenho. 

 

 

O disco rígido é onde o seu software, documentos, e outros 

ficheiros ficam guardados. O disco rígido tem armazenamento 

a longo prazo, o que significa que os dados continuam a ser 

guardados mesmo quando desliga o computador ou o o desliga 

da corrente. 

Quando executa um programa ou abre um ficheiro, o 

computador copia alguma da informação do disco rígido para a 

RAM. Quando guarda um ficheiro, os dados são copiados de 

volta para o seu disco rígido. Quanto mais rápido for o disco 

rígido, mais rapidamente o seu computador pode arrancar e 

carregar programas. 
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A unidade de alimentação elétrica num computador converte a 

energia da tomada de parede para o tipo de energia requerido 

pelo computador. Envia energia através dos cabos à placa-mãe 

e outros componentes. 

Se decidir abrir um estojo de computador e der uma 

espreitada, certifique-se que desliga o computador da corrente 

primeiro. Antes de tocar o interior do computador, deverá 

tocar um objeto metálico leve- ou uma parte metálica do 

invólucro do computador—para descarregar eletricidade 

estaática. A eletricidade estática pode ser transmitida através 
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dos circuitos do computador, que podem danificar com 

gravidade o seu dispositivo. 

 

A maioria dos computadores têm slots de expansão na placa-

mãe que lhe permitem adicionar vaários tipos de placas de 

expansão. Estas são por vezes chamadas de PIC (cartões de 

interconexão de componentes periféricos). Pode nunca 

precisar de juntar nenhum cartão PIC porque a maioria das 

placas-mãe têm vídeo, som, rede, e outros recursos 

incorporados. 

Contudo, se pretende aumentar o desempenho do seu 

computador ou atualizar os recursos de um computador mais 

antigo, pode sempre adicionar um ou mais cartões. Abaixo 

encontram-se alguns dos tipos mais comuns de cartões de 

expansão. 
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Uma placa de rede permite ao seu computador comunicar 

através de uma rede e aceder à Internet. Pode conetar quer 

com um cabo Ethernet ou através de uma conexão sem fios 

(frequentemente designada de Wi-Fi). Muitas placas-mãe têm 

conexões de rede incorporadas, e uma placa de rede pode ser 

também adicionado ao slot de expansão. 

 

 

O bluetooth é uma tecnologia para comunicação 

sem fios para curtas distâncias. É frequentemente 

usado em computadores para comunicar com 

teclados sem fios, ratos, e impressoras. É 

comumente construída na placa-mãe ou integrada 

numa placa de rede sem fios. Para computadores 

que não têm Bluetooth, pode adquirir um 

adaptador USB, frequentemente designado de dongle. 

 

 

O valor de um computador depende da qualidade destes 

componentes. Assim, podemos encontrar computadores com 

preços mais acessíveis: 
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Ou com preços menos acessíveis mas com componentes mais 

capazes, estes computadores terão maior duração, dado que os 

componentes possuem mais memória, maior velocidade de 

processamento e resistirão melhor às evoluções que o software 

(programas e aplicações) terão no futuro. 

 

Torre M72O 

●Poderosa, melhora a produtividade do PC 

●Processamento de nova geração, memória& 

armazenamento 

●Dados & segurança de hardware integrados 
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Em computadores portáteis, encontramos exatamente os 

mesmas componentesque num computador fixo. O que 

acontece é que estes componentes estão condicionados num 

espaço mais pequeno no computador. 

 

Torre P620 

● Patrocinado por AMD RyzenTM Threadripper tm Pro 

●Até 64 cores, 4.0GHz&armazenamento de 20TB 

●Até 2 NVIDIA R Placa gráfica Quadro  
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“Periféricos de entrada e saída de informações num sistema 

informático” -Médio 

Duração: 90 minutos 

Nesta atividade, após uma demonstração, os componentes 

periféricos de entrada e saída de informação, os formandos 

irão experienciar uma videoconferência, usando o computador 

e o telemóvel, de forma a reconhecer a importância destes 

elementos no processo de comunicação digital.  

 

 

Periféricos de entrada e saída de informações num sistema 

informático  

a) Periféricos de entrada e saída 

Um dispositivo periférico é geralmente definido como um 

dispositivo auxiliar tal como um rato de computador ou 

teclado, que se liga e trabalha com o computador de alguma 

forma. Outros exemplos de periféricos são slots de expansão, 

placas gráficas, digitalizadores de imagem, tape drives, 

microfones, altifalantes, webcams, e câmaras digitais. RAM—
memória de acesso aleatório—constitui a fronteira entre o 

componente periférico e principal; é tecnicamente um 

armazenamento periférico, mas é requerido para cada função 

principal de um computador e eliminando a RAM desabilitará 

eficazmente qualquer máquina moderna. Muitos novos 

dispositivos tais como relógios digitais, smartphones e 

computadores tablet possuem interfaces que lhes permitem 

ser usados como um periférico por um computador completo, 
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embora não sejam dependentes do anfitrião como outros 

dispositivos periféricos.De acordo com a definição mais técnica, 

as únicas peças de um computador não considerados como 

periféricos constituem a unidade de processamento central, 

fonte de energia, placa-mãe, e invólucro do computador. 

Geralmente, a palavra periférica é usada para referir um 

dispositivo externo ao invólucro do computador, como um 

scanner, mas os dispositivos localizados dentro do invólucro do 

computador são também tecnicamente periféricos. Dispositivos 

que existem fora do invólucro do computador são designados 

por periféricos externos, ou componentes auxiliares, Exemplos 

são: “Muitos dos periféricos externos que possuo, tal como o 

meu scanner e impressora, conetam-se aos portos periféricos 

na parte de trás do meu computador.” Dispositivos que estão 

no interior do invólucro tais como discos rígidos internos ou 

unidades de CD-ROM são também periféricos em termos 

técnicos e são designados por periféricos internos, mas podem 

não ser reconhecidos como periféricos por leigos. 

Num sistema de um chip, os periféricos são integrados no 

mesmo circuito integrado como a unidade de processamento 

central. São ainda designados como “periféricos” apesar de 

estarem permamentemente ligados em certo sentido a (parte 

de) seu processador anfitrião. 

Periféricos comuns: 

 Entrada 

o Teclado:  

 Como o nome sugere, um teclado é 

basicamente um conjunto de 

teclas.Juntamente com o rato, o teclado é um 
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dos dispositivos de entrada principais utilizado 

com um computador. O design do teclado vem 

das teclas originais da máquina de escrever, 

com letras e números dispostos de uma forma 

que impede as barras de digitação de ficarem 

presas aquando da digitação rápida. Esta 

disposição de teclado é conhecida como 

design QWERTY, que obtém o seu nome das 

primeiras seis letras em todo o o canto 

superior esquerdo do teclado. 

 

o Rato de computador: 

 É sabido que as pessoas não apreciam ver um 

rato a correr pela casa, mas geralmente não se 

importam se tiverem um perto do 

computador.  Isto acontece porque, 

juntamente com o teclado, o rato é um dos 

principais dispositivos de entrada usados com 

os computadores atuais. A designação vem da 

pequena dimensão do rato, o qual se pode 

deslocar facilmente para trás e para a frente 

no tapete do rato, e o fio, que representa a 

cauda do rato. Claro, se está a usar um rato 

sem fios, a analogia não funciona tão bem. 
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o Placa gráfica: 

 Uma placa gráfica (também conhecida como 

digitalizador, tablet de desenho, pad de 

desenho, tablet digital de desenho, caneta de 

tablet, ou quadro de arte digital) é um 

dispositivo de entrada de computador que 

possibilita ao utilizador desenhar à mão 

imagens, animações e gráficos, com um 

estilete tipo caneta, similar à forma como uma 

pessoa desenha imagens com um lápis e papel. 

Estes tablets podem também ser usados para 

captar dados ou assinaturas manuscritas. Pode 

também ser usado para traçar uma imagem a 

partir de um pedaço de papel que é colado ou 

de outra forma securizados à supefície da 

tablet.Captando dados desta forma, localizar 

ou introduzindo os ângulos de poli-linhas 

linear ou formas, é designado por digitalização 
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o Écrã tátil: 

 Um écrã tátil, ou touch screen, é em 

simultâneo um dispositivo de entrada e saída e 

normalmente colocado na parte superior de 

um apresentação visual eletrónica de um 

Sistema de processamento de informação. A 

exibição é frequentemente uma exibição em 

LCD ou OLED enquanto o Sistema é 

geralmente laptop, tablet, ou smartphone. Um 

utilizador pode dar o seu contributo ou 

controlar o Sistema de processamento de 

informação através de gestos simples ou   

gestos multi toque tocando o écrã com um 

estilete especial ou um ou mais dedos. Alguns 

écrãs táteis usam luvas convencionais ou 

especialmente revestidas para trabalhar 

enquanto outras podem apenas funcionar 

usando um estilete especial ou caneta. O 

utilizador pode usar o écrã tátil para reagir ao 

que é exibido, se o software permite, controlar 

como é apresentado; por exemplo, fazer zoom 

para aumentar a dimensão do texto. 
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o Leitor de código de barras: 

 Um leitor de código de barras (ou 

digitalizador) é um leitor ótico que pode ler 

códigos de barra impressos, descodificar os 

dados contidos no código de barras e enviar os 

dados para um computador. À semelhança de 

um scanner de mesa, consiste numa fonte de 

luz, uma objetiva e um sensor de luz 

traduzindo para impulsos óticos em sinais 

elétricos. Adicionalmente, praticamente todos 

os leitores de códigos de barra contêm circuito 

descodificador que pode analisar dados de 

imagem de código de barras facultado pelo 

sensor e enviar o conteúdo de porta de saída. 



   

  
 

 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflecte meramente as perspetivas do autor 

e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

24 

 

 

o Scanner de imagem: 

 Um scanner é um dispositivo de entrada que 

digitaliza documentos tais como fotografias e 

páginas de texto. Quando um documento é 

digitalizado, é convertido num formato digital. 

Isto cria uma versão eletrónica do documento 

que pode ser visualizado e editado num 

computador. A maioria dos digitalizadores são 

dispositivos de mesa o que pressupõe que 

tenham uma superfície de digitalização plana. 

Isto é ideal para fotografias, revistas, e 

variados documentos. A maioria das mesas 

digiltalizadoras modulares têm uma capa que 

levanta de modo a que livros e outros objetos 

volumosos possam também ser digitalizados. 

Outro tipo de digitalizador é o scanner 

alimentado por folhas, que apenas pode 

aceitar documentos em papel. Enquanto os 
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scanners de folha não podem digitalizar livros, 

alguns modelos incluem um alimentador 

automático de documentos, ou ADF, que 

permite que múltiplas páginas sejam 

digitalizadas em sequência. 

 

 

o Microfone: 

 Um microfone é um dispositivo que capta 

áudio transformando ondas de som em sinal 

elétrico. Este sinal pode ser amplificado como 

um sinal analógico ou pode ser transformado 

num sinal digital, que pode ser processado por 

um computador ou outro dispositivo áudio 

digital. 
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o Webcam: 

 O termo webcam é uma combinação de "Web" 

e "vídeo camera." A finalidade de uma 

webcam é, não surpreendentemente, 

transmitir vídeo na Web. Webcams são 

geralmente câmaras pequenas que se anexam 

a um monitor de um utilizador ou estão numa 

mesa. A maior parte das webcams ligam-se ao 

computador via USB, embora alguns usem 

uma conexão Firewire. As webcams 

geralmente vêm com software que permite ao 

utilizador gravar vídeo ou stream o video na 

Web. Se o utilizador tem um website que 

sustenta a transmissão de vídeo, outros 

utilizadores podem assistir à transmissão do 

vídeo a partir dos seus Navegadores de 

Internet. 

 

 

o Controlador de jogo: 

 Um controlador de jogo, gaming controller, 

ou simplesmente controlador, é um 

dispositivo de entrada usado com jogos de 
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vídeo ou sistemas de entretenimento que 

fornecem dados num jogo de vídeo, 

geralmente para controlar um objeto ou 

personagem no jogo. Antes da sétima geração 

de consolas de jogo de vídeo, ligando um 

controlador a uma das portas de controlador 

da consola constituíam os meios principais 

para usar um meio principal de usar um 

controlador de jogo, embora desde aí tenham 

sido substituídos por controladores sem fio, 

que não requerem controladores de porta na 

consola mas são alimentados por bateria. Os 

controladores de jogo USB game poderiam 

também ser conectados a um computador 

com porta USB. Dispositivos de entrada que 

foram classificados como controladores de 

jogo incluem teclados, ratos, gamepads, 

joysticks, etc.Dispositivos com finalidade 

especial, como comandos de direção para 

jogos de condução e pistolas de luz para jogos 

de tiro, são também controladores de jogo. 
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o Câmara digital: 

 Uma câmara digital é similar a uma câmara 

tradicional baseada em filme, mas capta as 

imagens digitalmente. Quando tira uma foto 

com uma câmara digital, a imagem é gravada 

por um sensor, designado por "dispositivo e 

acoplamento por carga" ou CCD. Em vez de 

guardar a imagem em filme analógico como as 

câmaras tradicionais, as câmaras digitais 

guardam fotos em memória digital. Algumas 

câmaras digitais têm memória incorporada, 

mas a maior parte usa SD ou Cartão Flash 

compacto. 

 

 

 Saída 

o Écrã do computador: 

 O termo "monitor" é frequentemente usado 

como sinónimo de "ecrã do computador" ou 

"display." O monitor apresenta a interface do 
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computador para abrir programas, permitindo 

ao utilizador interagir com o computador, 

geralmente usando o teclado e rato. 

Monitores de computador mais antigos foram 

construídos usando tubos de raios catódicos 

(CRTs), que os tornam pesados e os levaram a 

ocupar muito espaço de secretária. A maior 

parte dos monitores modernos são 

construídos usando tecnologia LCD e são 

geralmente referidos como écrãs planos. Estes 

monitores finos ocupam muito menos espaço 

do que a exibição de monitores CRT. Isto 

significa que as pessoas com monitores LCD 

dispoem de mais espaço na secretária para 

colocar pilhas de papéis, canetas,e outros 

objetos. 

 

 

o Impressora: 

 Uma impressora é um dispositivo de saída que 

imprime documentos em papel. Isto inclui 

documentos de texto, imagens, ou uma 
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combinação de ambas. Os dois tipos de 

impressora mais comuns são jato de tinta e de 

laser. As impressoras de jato de tinta são 

geralmente usadas por consumidores 

domésticos, enquanto as impressoras a laser 

são uma escolha comum para negócios. 

Impressoras matriciais de pontos, que se têm 

tornado cada vez mais raras, são ainda usadas 

para impressão básica de texto. O resultado 

impresso produzido por uma impressora é 

frequentemente designado por cópia 

impressa, que é a versão física de um 

documento eletrónico. Enquanto algumas 

impressoras apenas podem imprimir cópias a 

preto e branco, a maioria das impressoras 

atualmente pode produzir impressões de 

qualidade. De facto, muitas impressoras 

caseiras podem atualmente produzir 

impressões de foto de alta qualidade que 

competem profissionalmente com fotos 

reveladas de forma profissional. Isto ocorre 

porque as impressoras modernas têm um 

elevada definição   DPI (pontos por polegada), 

que permite aos documentos serem impressos 

com uma ótima resolução. 
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o Projector: 

 Um projector é um dispositivo de saída que 

projeta uma imagem numa grande superfície, 

tal como um ecrã branco ou parede. Pode ser 

usado como alternativa a um monitor ou 

televisão quando mostra um vídeo ou imagens 

a um grande grupo de pessoas. Os projetores 

são de todos os tipos e feitios embora 

geralmente tenham aproximadamente um pé 

de comprimento e largura e alguns 

centímetros de altura. Podem ser montados 

em tetos ou podem ser de livre instalação e 

portáteis. Projetores montados no tecto são 

geralmente maiores, especialmente os que 

projectam em longa distância (tal como 30 pés 

ou mais). Estes projetores são geralmente 

utilizados em salas de aula, salas de 

conferência, auditórios e locais de culto. 
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o Altifalantes: 

 Os altifalantes são dos dispositivos de saída 

mais comuns mais usados com os sistemas 

informáticos. Alguns altifalantes são 

concebidos para trabalhar especificamente 

com computadores, enquanto outros podem 

ser conetados a qualquer tipo de Sistema de 

Som. Independentemente do seu design, a 

finalidade dos altifalantes é produzir saída 

áudio que pode ser ouvida pelo interlocutor. 

Os altifalantes são transdutores que 

convertem ondas eletromagnéticas em ondas 

de som. Os altifalantes recebem entrada de 

áudio a partir de um dispositivo à semelhança 

de um computador ou recetor áudio. Esta 

entrada pode ser que sob a forma analógica 

quer digital. Os altifalantes analógicos 

simplesmente amplificam as ondas 

eletromagnéticas analógicas   em ondas de 

som.Dado que as ondas sonoras são 
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produzidas de forma analógica, os altifalantes 

digitais devem primeiro converter a entrada 

digital para um sinal analógico, depois gerar 

ondas sonoras. 

 

 

o Dispositivos de armazenamento: 

 Um dispositivo de armazenamento para 

computador é qualquer tipo de hardware que 

armazena dados. O tipo de dispositivo de 

armazenamento mais comum, que 

praticamente todos os computadores têm, é 

um disco rígido. O principal disco rígido do 

computador armazena o sistema operativo, 

aplicações, e ficheiros e pastas para 

utilizadores do computador. Enquanto o disco 

rígido é o mais ubíquo de todos os dispositivos 

de armazenamento, muitos outros tipos são 

igualmente comuns. Dispositivos de Memória, 

tais como armazenamento portátil USB e iPod 
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nanos são formas populares de armazenar 

dados num formato pequeno, formato móvel. 

Outros tipos de memória flash, tais como 

cartões compactos flash e SD são formas 

populares de armazenar imagens tiradas por 

câmaras digitais. 

 

 

 

 

 

o Unidade de disco: 

 As disquetes têm um nome interessante, 

considerando que não parecem ser frouxas 

"floppy." Contudo, se tirar o disco do invólucro 

protetor, descobrirá que o disco é, de facto, 

flexível. É revestido com óxido de ferro e 

armazena os dados magneticamente, à 

semelhança de um disco rígido. As primeiras 

disquetes foram criadas em 1969. 

Dispositivos de armazenamento ou dispositivos 

de memória de computador 

Disco rígido RAM ROM CD/DVD 

Disquete cartão de memória pen drive cassete 
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o Flash drive:  

 As flash drives têm muitas designações— 

unidade de salto, mini unidade USB, pen 

drives, e armazenamento portátil USB. 

Independentemente do como as designar, 

todas se referem à mesma coisa, que é um 

dispositivo pequeno de armazenamento de 

dados que usa memória flash e possui uma 

conexão USB incorporada. 

As pen drives são geralmente pequenas. O seu 

tamanho e forma assemelham-se a um polegar 

ou caneta pequena   (que é de onde as 

designações se originam "thumb drive" e "pen 

drive").As flash drives são também muito finas, 

tendo frequentemente uma profundidade 

inferior a um centímetro .Devido à sua forma 

diminuta, são altamente portáteis e podem 

facilmente caber num bolso ou numa porta-

chaves (daqui a designação "keychain drive"). 
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o Unidade de disco: 

 A unidade de disco é um dispositivo que lê/e 

ou escreve informação num disco. O tipo mais 

comum de unidade de disco é um disco rígido 

(ou "unidade de disco rígido"), mas muitos 

outros tipos de unidades de disco existem de 

igual forma. As unidades de disco mais comuns 

são HDD’s e SSD’s. HDD representa "Hard Disk 

Drive." "HDD" é frequentemente usado de 

forma intercambiável com os termos  "disco 

rígido" e "hard disk." Contudo, o termo "hard 

disk drive"é técnicamente o mais rigoroso, já 

que  "hard drive" é curto para "hard disk drive" 

e o "hard disk" é de facto contido na the hard 

disk drive.SSD representa "Solid State Drive." 

Um SSD é um tipo de dispositivo de 

armazenamento em massa similar a uma 

unidade de disco rígido (HDD). Suporta dados 

de leitura e escrita e mantém dados 

armazenados num estado permanente mesmo 

sem energia. SSDs internos ligam-se a um 

computador como uma hard drive, usando  IDE 

STANDARD ou conexões SATA . 



   

  
 

 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflecte meramente as perspetivas do autor 

e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

37 

 

 

o Smartphone ou Tablet interface de armazenamento 

de computador 

 Um smartphone é um telemóvel que inclui 

funcionalidades avançadas para além de fazer 

chamadas telefónicas e enviar mensagens de 

texto. A maioria dos smartphones tem a 

capacidade de exibir fotos, reproduzir vídeos, 

verificar e enviar e-mail, e navegar na Web. Os 

smartphones modernos, tais como iPhone e 

telefones com Sistema operacional Android 

podem executar aplicações externas, que 

faculta funcionalidades ilimitadas. Um tablet, 

ou PC tablet, é um computador portátil que 

usa um écrã tátil como o seu principal 

dispositivo de entrada. A maior parte dos 

tablets são ligeiramente mais pequenos e 

pesam menos do que o laptop convencional. 

Enquanto alguns tablets incluem teclado 

articulável, outros, tais como o Apple iPad e 

Motorola Xoom, apenas disponibilizam 

entrada touchscreen. 
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o Unidade de disco ótico (CD/DVD): 

 Em computação , uma  unidade de disco ótico 

(ODD) é uma unidade de disco que usa luz de 

laser light ou ondas eletromagnéticas dentro 

ou perto do espetro de luz visível como parte 

do processo de leitura ou escrita de dados  

para ou a partir de discos óticos. Algumas 

unidades podem apenas ler a partir de certos 

discos, mas unidades recentes podem ler e 

gravar em simultâneo, também designados de 

queimadores ou escritores (dado que 

queimam fisicamente o pigmento orgânico em 

write-once CD-R, DVD-R and BD-R LTH 

discs).Discos compactos (CDs), DVDs, e discos 

Blu-ray são tipos comuns de média ótica que 

podem ser lidos e gravados por tais drives. 
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b) Videoconferência 

O que é Google Meet? 

Google Meet é um serviço empresarial de video-conferências 

da Google que suporta chat, chamadas de video individuais e 

reuniões de grupo em vídeo. Os utilizadores Google Meet 

podem falar com outros participantes, partilhar vídeos, 

apresentações e slides Frodo na sua área de trabalho em 

tempo real, tal como eventos ao vivo. 

Assim, Google disponibiliza a possibilidade de realizar 

videoconferências a utilizadores Google. Qualquer pessoa com 

uma conta Google pode criar uma reunião online com um 

máximo de 100 participantes e fazer uma reunião que pode ir 

até aos 60 minutos por reunião. 

Google Meet está disponível via navegador em 

meet.google.com e pode também ser acedido a partir de 

dentro do G Mail, G Suite e através de um aplicativo móvel. 

Google Meet é compatível com Windows, Mac, Chrome OS, 

Linux e dispositivos Android e iOS. 



   

  
 

 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflecte meramente as perspetivas do autor 

e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

40 

Se já usa Gmail, Google Photos, YouTube ou outro produto 

Google, apenas precisa de se registar com a sua conta existente 

da Google Account. 

 

Depois clique 'Começar uma reunião 'na barra lateral. Assim 
que estiver na reunião, adicione outras pessoas partilhando o 
código da reunião ou juntando alguém por endereço de e-mail 
ou chamada telefónica na secção  'Adicionar Pessoas’. 

 

 

Para realizar uma reunião, é muito importante que tenha o 

software adequado requerido para a reunião: um microfone, 
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uma webcam, altifalantes. Vimos alguma informação sobre 

estes itens no capítulo anterior. Sem estes componentes, a 

reunião não decorrerá da melhor forma. Os computadores 

Laptop já têm este hardware na maioria dos casos. 

 

 

A partir da página seguinte, pode verificar o seu vídeo e áudio 
do microfone. Pode também clicar nos ícones do Mic e Video 
para os desabilitar para uma chamada. Assim que estiver 
pronto, clique no botão “Aderir agora” . 

 

 

 

Começar uma reunião 

Reunião pronta 

Junte-se agora   
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A vídeoconferência Google Meet irá agora iniciar. Irá receber as 
instruções para adicionar pessoas. Pode quer clicar em “Copiar 
Informação Adicionar” para copiar o texto e a ligação para a 
chamada, ou pode clicar no botão “Adicionar Pessoas” para 
convidar os utilizadores Google. 

 

 

 

A partir da janela “Adicionar Pessoas”, pesquise e adicione 
contactos que quer convidar. Depois clique no botão“Enviar 
Email” para enviar o convite. 

 

 

Copiar info de adesão 

Adicionar pessoas 
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Assim que o utilizador abre a ligação e clica no botão “Pedir 
para Juntar”, receberá instruções a perguntar se quer convidá-
los a juntar-se. Irá ver o seu nome associado à sua conta 
Google. Clique no botão “Admitir” para os juntar à chamada. 

 

  

 

Como Participar numa VídeoConferência Google Meet 

É tão simples o processo como se estivesse do outro lado. Tudo 
o que tem de fazer para participar no Google Meet é uma conta 
Google válida. (Não tem que ser uma conta  G Suite.) 

Alguém quer participar nesta reunião 

Proibir entrada       Admitir 
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Pode ter recebido ou um código de reunião ou uma ligação 
para participar numa reunião Google Meet. 

Se recebeu um código da reunião, aceda ao Google Meet 
website, introduza o código da reunião na caixa de texto, e 
clique no botão “Adicionar”. 

 

 

Se recebeu uma ligação, tudo o que tem de fazer é abrir a 
ligação no seu navegador. 

Google Meet irá agora mostrar-lhe uma pré-visualização na sua 
câmara do lado esquerdo. Pode testar o seu microfone falando 
para o mesmo e observando uma forma de onda verde na 
extremidade inferior esquerda. Se não pretender participar 
com a sua  câmara ou microphone ativados, clique nos botões 
“Vídeo” ou “Microfone”. 

Assim que estiveer pronto, clique no botão “Pedir para 
Participar”. 

 

Assim que o anfitrião o autorizar a entrar, poderá participar na 
vídeoconferência. 

Começar uma reunião             Participar 
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Se pretende mudra para uma visualização diferente, clique no 
botão “Menu”. 

 

 

 

Aqui, escolha a opção “Alterar Esquema” . 

 

A partir daqui, pode alternar para Menu lateral, Spotlight, ou o 
Layout em Mosaico. 
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A partir do menu, pode também alternar para o modo écrã 
cheio, mudra as definições áudio e vídeo, e usar a característica 
Presente para partilhar o seu écrã. 

Encontrará todas as opções para Reunião na linha inferior. 
Pode clicar no Microfone ou no botão de Vídeo para desabilitar 
o microfone ou a câmara, respectivamente. Pode silenciar 
outros numa chamada  Google Meet  também. 

Assim que tiver finalizado a chamada, clique no botão vermelho  
“Terminar Chamada”. 

 

 

  

 

 

Tenha uma óptima reunião! 
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#Nota: Há muitas outras plataformas em que a 

videoconferência pode ser feita. 

Zoom é uma delas, por exemplo, que obteve popularidade 

devido à pandemia Covid (lock down/ confinamento). 

Dê uma olhada: https://zoom.us/signin  

 

 

  

https://zoom.us/signin
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 “A minha impressora: o que posso fazer com ela?” - Difícil 

Duração: 90 minutos 

Nesta atividade, os formandos irão experienciar os processos 

de impressão, cópia e digitalização numa impressora 

multifunções, usando software compatível com o equipamento 

usado e algum software que compila digitalizaçõoes em 

imagem e formatos pdf. Eles instalarão também a impressora 

num computador, usando a internet como recurso. 

 

A minha impressora: o que posso fazer com ela? 

a) Instalar uma impressora  

 

Em primeiro lugar, a fim de ser capaz de usar adequadamente a 

sua impressora, deve instalá-la. Vamos perceber se podemos 

instalar uma impresora em Windows 10. 

Quando liga uma impressora ao seu PC ou junta uma nova 

impressora à sua  rede doméstica, pode geralmente começar a 

imprimir de imediato. Windows 10 suporta a maioria das 

impressoras, logo provavelmente não terá que instalar um 

software especial de impressora special. Drivers e apoio da 

impressora adicionais podem estar disponíveis se atualizar  

Windows 10. 

Se a sua impresora estiver ligada e conectada à rede, Windows 

deverá encontrá-la facilmente. As impressoras disponíveis 

podem incluir todas as impressoras numa rede, tais como 

Bluetooth e impressoras sem fios que estão ligadas a outro 
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computador e partilhadas na rede. Pode precisar de 

autorização para instalar algunas impressoras. Para instalar ou 

adicionar uma impresora  local, apenas siga o mesmo 

procedimento. 

1. Selecione o botão Iniciar, depois selecione Definições  > 

Dispositivos > Impressoras & scanners. 

2. Selecione Adicionar uma impressora ou scanner. Aguarde 

que encontre impresssoras nas proximidades, depois 

escolha a que quer usar, e selecione Juntar dispositivo. 

Se a sua impressora não estiver na lista, selecione A impressora 

que quero não está na lista, e depois siga as instruções 

manualmente usando uma das opções. 

Notas:  

 Se usar pontos de acesso sem rede , extensores ou 

múltiplos roteadores sem fio com SSIDs 

separados,precisará de certificar-se que está ligado à 

mesma rede que a impressora para o seu PC pesquisar e 

instalar. 

 Se tem uma nova impressora sem fios que não foi 

adicionada à sua rede doméstica, leia as instruções que 

vieram com a impressora , e verifique o website do 

fabricante da impressora printerpara aprender mais e 

obter software atualizado para a sua impressora. 

 

b) Imprimir um documento 
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Para este exercício, pedimos-lhe para ir a Microsoft Word 

escolha um documento com algum conteúdo. Tentaremos 

analisar o mesmo e descobrir se podemos imprimir esse 

conteúdo. 

Assim que tiver criado o seu documento, pode querer  imprimi-

lo para visualizar e partilhar o seu trabalho offline. É fácil pré-

visualizar e imprimir um document em Word usando o painel 

Imprimir. 

1. Selecione o separador Ficheiro. A vista Backstage surgirá. 

 

 

 

 

 

2. Selecionar Imprimir. O painel Imprimir irá surgir. 
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O Painel Imprimir: 
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3. Navegue para o painel Imprimir, depois selecione a 

impressora desejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Introduza o número de 

cópias que pretende imprimir. 
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5. Selecione quaisquer definições adicionais se necessário. 

 

6. Clique em Imprimir. 

 

 

Tudo a postos! 
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c) Faça uma cópia na sua impressora 

Vamos fazer uma tentativa na Impressora HP. O processo de 

cópia pode variar ligeiramente, dependendo da sua 

impressora.Se isto acontecer,aconselhamo-o a observar the o 

manual de instruções da impressora. 

 

 
 

 

1. Coloque o original com o lado impresso no vidro do   

scanner, posicione-o de acordo com os  guias gravados 

em redor do vidro,depois feche a tampa do  scanner. 
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2. Depois de carregar o original, mude as definições da cópia 

tais como tamanho do papel, tipo de papel e nível de 

luminosidade/escuridão, depois copie o documento ou 

foto. 

3. A partir do écrã inicial no Home screen no painel de 

control da impressora, toque o ícone Copiar . 

4. Deslize para o número desejado de cópias, ou prima o 

ícone teclado  , depois introduza um número. 

5. Prima o ícone Definições , depois especifique as 

desejadas definições avançadas de cópias. 

6. 2-lados: Selecione On (Ligar) ou Off (Desligar). 

7. If Se seleccionar On(Ligar) para a opção de cópia 2-lados 

do vidro do scanner, certifique-se que carrega a segunda 

página no vidro do scanner quando recebe a instrução. 

8. Tamanho e Tipo de Papel: certifique-se que o tabuleiro de 

entrada está carregado com o o tipo correto de papel e o 

tamanho certo. 

9. note:  

10. Para mudar as definições de tamanho do papel e do tipo 

de papel, abre e feche a porta da bandeja de entrada. A 

impressora dá-lhe instruções para confirmar ou mudar o 

tamanho do papel e o tipo de papel. 

11. Redimensionar: Selecione o tamanho da imagem da foto 

ou documento que quer copiar. 

12. Atual: Faça uma cópa que seja do mesmo tamanho que a 

do original. As margens da imagem copiada podem ser 

limitadas. 

13. Ajustar à página: Faça uma cópia que é centrada com um 

limite branco em volta das extremidades. A imagem 
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redimensionada é quer alargada quer reduzida para se 

ajustar à página do papel de saída selecionado. 

14. A opção cópia 2-lados não funciona se a opção Ajustar à 

página for selecionada. 

15. Personalizar: Aumente o tamanho da imagem 

seleccionando valores maiores do que 100% ou reduza o 

tamanho da imagem seleccionando valores inferiores a  

100%. 

16. Mais claro/Mais escuro: Deslize o botão para selecionar  

o nível de claridade/tom escuro, e depois prima OK. 

17. Cópia do Cartão ID : Faça uma cópia de ambos os lados 

de um cartão de identidade a partir do vidro do scanner. 

18. Prima Ba retroceder  para voltar ao écrã Copiar. 

19. Prima Iniciar Preto ou Iniciar Cores para começar o 

trabalho de cópia. 

20. A impressora imprime a cópia.  
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d) Digitalizar um documento com NAPS2 (Não Outro 

Digitalizador PDF)  

 Requisitos do Sistema 

 Windows: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, ou 10. 

No Windows 7 e versões anteriores, pode precisar de 

instalar. NET Framework 4.0 previamente. 

 Linux: Precisará de instalar os seguintes pacotes. 

Versões mais antigas de Mono pode funcionar com alguns 

problemas. Siga estas instruções para instalar a versão 

recomendada. 

o mono-devel (5.17ou posterior) 

o sane-utils 

o tesseract-ocr para OCR 

o tesseract-ocr-LANG em que LANG é o código de 

linguagem de 3-letras (referência) 

 

 Criar um Perfil 

Para digitalizar com NAPS2, precisa de criar pelo menos 

um perfil. Um perfil armazena uma referência a um 

dispositivo de digitalização particular, e todas as 

definições usadas para digitalizar. 

Para criar um perfil, clique no botão de Perfis do 

menu,depois clique Adicionar. Digite uma designação 

para o seu perfil, ex. "Canon MP495 (cor)". 

Há 2 tipos diferentes de drivers: WIA e TWAIN. Se não 

sabe a diferença, experimente WIA. Se tiver problemas 
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(ex.não consegue encontrar o seu dispositivo), 

experimente TWAIN ao invés. Assim que tiver selecionado 

uma driver, clique Selecionar Dispositivo e selecione o 

dispositivo que pretende usar. 

Assim que tiver selecionado um dispositivo, pode alterar 

as definições usadas para digitalizar. 

Quando tiver finalizado, clique OK para guardar o seu 

perfil. Pode criar assim mais perfis se pretender, ou 

premir Feito para regresar à janela principal. 

 

 

 

 Digitalizar 

Assim que tiver criado um perfil, pode agora digitalizar. 

Clique no botão Digitalizar do menú. Se quiser escolher 

um perfil diferente, clique na seta descendente 

alternativamente. Já está! Se selecionou"Use UI nativo" 

no seu perfil, uma janelaTWAIN/WIA aparecerá 

permitindo-lhe digitalizar. 
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Se pretender digitalizar mais páginas, clique no botão 

Digitalizar de novo. 

 

 Organizar Imagens Digitalizadas 

Assim que tiver digitalizado uma ou mais páginas, 

aparecerão como miniaturas na janela principal. Pode 

selecionar miniaturas clicando nas mesmas, e use os 

botões de menu para rodar/ voltar/reordenar/apagar 

como requerido. Pode também eliminar todas as imagens 

digitalizadas e começar de novo. 

 Guardar 

o Guardar PDF: O botão Guardar PDF irá direcioná-lo a 

guardar as suas páginas como ficheiro .pdf . Se 

apenas pretende guardar algumas páginas, 

selecione-as depois clique na seta descendente   ao 

lado do botão Guardar PDF e escolha 

"Seleccionado". Pode escolher "Definições PDF " no 

menu suspenso para configurar como o PDF é 

guardado. 

o Guardar Imagens: O botão Guardar Imagens 

direcioná.lo-á a guarder as suas páginas como    

.png, .jpeg, .tiff, ou outros formatos de ficheiro de 

imagem. Os ficheiros TIFF podem armazenar 

múltiplas páginas, mas’ para todos os outros 

formatos há um ficheiro separado que será 

guardado para cada página. Se apenas quiser 

guardar algumas páginas, selecione-as depois clique 

na seta descendente junto ao botão Guardar 
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Imagens e escolha "Selecionado". Pode escolher  

"Definições de Imagem" no menu suspenso para 

configurar como as imagens são guardadas. 

 

o Email PDF: O botão Email PDF permite-lhe começar 

a escrever um e-mail com um anexo em PDFcom um 

só clique. Se apenas pretender enviar e-mail com 

algumas páginas, selecione depois clique em seta 

suspense juntodo botão Email PDF e escolha 

"Selecionado". Quando prime pela primeira vez o 

botão Email PDF , será direcionado a escolher que 

aplicação de e-mail ou fornecedor quer usar. Se tem 

uma aplicação de e-mail como Microsoft Outlook ou 

Mozilla Thunderbird instalada essas serão listadas. 

Pode também escolher usar uma conta Gmail ou 

Outlook Web Access. Assim que tiver selecionado 

um fornecedor, pode mudá-lo mais tarde clicando 

na seta descendente junto ao botão Email PDF e 

escolher"Definições de E-mail ". 
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Tópico 2: Trabalhar com um computador/laptop/tablet  

Este tópico é dedicado ao uso de um computador, aos seus 
sistemas operativos e aos seus periféricos e software. Abaixo 
pode encontrar os principais conteúdos que irão ser abordados 
neste tópico: 

 Perceber os conceitos chave relacionados com TIC, 
computadores, dispositivos, e software. 

 Identificar as diferentes definições e opções de um 
Sistema operativo e usar a ajuda integrada. 

 Reconhecer boa prática na gestão de ficheiros e ser capaz 
de organizar ficheiros e pastas de forma eficaz  

 Reconhecer considerações relacionadas com TIC 
sustentável, acessibilidade, e saúde do utilizador 
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“Operando o meu sistema: o SO (OS)” - Fácil  

Duração: 90 minutos 

 

Nesta atividade, os formandos conseguirão conhecer alguns 

tipos de sistemas operativos, percebendo a sua importância 

para o sistema informático, usando algumas ferramentas 

estruturais e aprendendendo como pedir ajuda com o sistema 

em situações de necessidade. Conhecerão melhor o computado 

e as suas características através do sistema operativo.  

 

Operando com o meu Sistema: o SO 

O Sistema operativo do seu computador (SO ou OS na sigla em 

inglês) gere todo o software e hardware no computador. Na 

maior parte do tempo, há diferentes programas de computador 

a correr em simultâneo e todos eles precisam de aceder em 

simultâneo, e todos eles precisam de aceder à sua unidade 

central de processamento (UCP), memória, e armazenamento. 

O Sistema operativo cordena tudo isto para certificar-se que 

cada programa obtém o que precisa. 

Os sistemas operativos geralmente vêm pré-carregados em  

qualquer computador que compre. A maioria das pessoas usa o 

sistema operativo que vem com o seu computador, mas é 

possível fazer o  upgrade ou mesmo mudar os sistemas 

operativos. Os três sistemas operativos mais comuns para 
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computadores pessoais são Microsoft Windows, macOS, e 

Linux. 

Os sistemas operativos moodernos usam uma interface gráfica 

de utilizador, ou GUI (pronunciado gooey). Um GUI permite-lhe 

usar o seu rato para clicar nos ícones, botões, e menus, e tudo 

é claramente exibido no écrã usando uma combinação de 

gráficos e texto. 

 

 

 

Cada Sistema operativo GUI tem um visual e toque diferentes, 

então se mudar para um diferente Sistema Operativo pode 

parecer não familiar à primeira vista. Contudo, os sistemas 

operativos modernos são concebidos para serem fáceis de usar 

e a maioria dos princíos básicos é a mesma. 
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a) Microsoft Windows 

Microsoft criou o sistema operativo Windows no meio dos anos 

1980s. Tem havido muitas versões diferentes de Windows, mas 

as mais recentes são Windows 10 (lançado em 2015), Windows 

8 (2012), Windows 7 (2009), e Windows Vista (2007). Windows 

vem pré-carregado na maior parte dos novos PCs, o que ajuda a 

torná-lo no Sistema operativo mais popular no mundo. 
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b) macOS 

macOS (previamente chamado OS X) é uma linha de sistemas 

operativos criada pelaby Apple. Vem pré-carregado em todos 

os computadores Macintosh , ou Macs.Algumas das versões 

específicas incluem Mojave (lançado em 2018), High Sierra 

(2017), e Sierra (2016). 

De acordo com StatCounter Global Stats, os utilizadores de 

macOS representam menos de 10%  dos sistemas  operativos 

globais —muito inferior à percentagem de utilizadores de  

Windows  (mais de 80%). Uma razão para isto é que os 

computadores Apple tendem a ser mais dispendiosos. Contudo, 

muitas pessoas preferem o visual e o toque de macOS em 

detrimento do Windows. 
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c) Linux 

Linux é uma família de sistemas operativos de fonte-aberta, 

que significa que podem ser modificados por qualquer pessoa e 

distribuídos por qualquer pessoa em redor do mundo. Isto 

difere do software patenteado como Windows, que pode 

apenas ser modificado pela empresa que o possui .As 

vantagens de Linux são que é gratuito, e existem muitas 

distribuições diferentes —ou versões—as quais pode escolher. 

De acordo com StatCounter Global Stats, os utilizadores da 

Linux respondem por menos de 2% dos sistemas operacionais 

globais. Contudo, a maioria dos servidores executam Linux 

porque é relativamente fácil de personalizar. 
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d) Sistemas operativos para dispositivos móveis  

Os sistemas operativos de que temos falado até aqui foram 

concebidos para ser executados em computadores de mesa e 

laptop. Dispositivos móveis como telefones, computadores 

tablet, e leitores MP3 são diferentes dos computadores de 

secretária e laptop, de forma a executar sistemas operativos 

que são concebidos especificamente para dispositivos móveis. 

Exemplos de sistemas operacionais móveis incluem Apple iOS e 

Google Android. Na captura de écrã abaixo, pode ver iOS a 

corer num iPad. 
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Os sistemas operativos para dispositivos móveis geralmente 

não são tão cheios de recursos como aqueles concebidos para 

computadores de mesa e laptop, e não são capazes d executar 

todo o mesmo software. Contudo, ainda consegue fazer muitas 

coisas com eles. Como ver filmes, pesquisar na Web, gerir o seu 

calnedário e jogar jogos. 

 “Gestão de informação de computador” - Médio 

Duração: 90 minutos 

Nesta atividade, os formandos tirarão fotos usando 

smartphones, transferindo posteriormente estas gravações 

multimédia para armazenamento de dados permanente tais 

como unidades de disco. Irão também organizar uma pequena 

pasta e sistema de cicheiros, experimentadno armazenamento 

de ficheiros por assunto ou critério temático. 
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Gestão de Informação de Computador  

Vamos começar por tirar algumas fotografias com o telefone, 

num processo em que depois teremos que armazená-las nas 

pastas no computador e seguindo certos critérios. 

a) Pegue no seu telefone e vamos a isso: 

b) Inicie a Câmera app; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Certifique-se que o modo câmara está configurado para 

disparo único. A App da Câmara dispara quer para 

imagens paradas quer para vídeo.Para tirar uma foto, 

deve escolher modo disparo único.Na imagem, o ícone 

Disparo único é exibido. Se outro ícone apreceu nesse 

local, tinha tocado nesse ícone e escolhido Disparo único 

em modo câmera; 

d) Aponte a câmara para o objeto; 
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e) Prima o ícone Obturador. O telefone faz um barulho 

quando a imagem é obtida; 

f) Depois da obtenção da imagem, aparece no écrã uma 

miniatura. Toque nessa miniatura para analisar a imagem 

Se a miniatura desaparecer, deslize o dedo no écrã para a 

esquerda para analisar imagens anteriores. Pode também 

rever quaisquer fotos captadas pelo telefone usando a 

Gallery app (Galeria de Imagens). 

Então, agora tem novas imagens no seu telefone e é altura de 

as transferir para o seu computador. 

Se preferir ter o máximo de controlo possível sobre a 

organização das imagens, quererá importar tudo manualmente. 

Conecte o seu telefone a um cabo USB ao seu computador. 

Depois, certifique-se que o seu telefone está no modo correto e 

pronto para transferir imagens.A partir daqui, abra  o Windows 

Explorer e aceda a “Este PC.” 

O seu telefone deverá ser listado como um dispositivo. 

Dependendo de como a opção de transferência da USB é 

definida, o ícone pode parecer uma câmara, um  leitor 

multimédia portátil, ou talvez mesmo outra drive. O ícone não 

asume uma grande importância, no entanto—apenas peça 

atenção à designação. 
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Assim que abrir o dispositivo, verá uma drive intitulada 

“Telefone.” Abra-a. 

 

 

Para encontrar as imagens, procure a pasta DCIM . 

 

 

Na pasta DCIM, abra a pasta “Câmara”  
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Selecione todas as imagens que pretende transferir. Tal como  

noutras pastas Windows, pode seleccionar um conjunto de 

fotos clicando na primeira foto que quer, e depois faça , 

Shift+clique na última foto do conjunto. Ou, pode selecionar 

múltiplas uma de cada vez fazendo Ctrl+clicando nas mesmas. 

 

 

Depois de selecionar as suas fotos, clique com o botão direito 

do rato numa das imagens selecionadas, e depois selecione o 

comado “Copiar” (também pode apenas premir em simultâneo 

as teclas Ctrl+C). Se quiser deslocar fotos em vez de copier as 

mesmas (que as elimina do telefone), use ao invés o comando 

“Cortar” . 
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Navegue para a pasta onde gostaria de colocar as fotos, clique 

com o botão direito do rato em qualquer espaço em branco na 

pasta, e depois escolha o comando “Colar” (ou prima Ctrl+V). 

Se quiser, pode criar uma nova pasta, atribuindo-lhe um nome 

que lhe faça sentido e que possa ser facilmente identificável 

quando pesquisar estas fotos daqui a uns meses. 

 

Após alguns segundos (ou minutos, dependendo de quantas 

imagens transferir) todas as imagens deverão estar na sua nova 

casa. E claro, se preferir arrastar e soltar em vez de copiar e 

colar, poderá também abrir algumas janelas do explorador de 

ficheiros e apenas arrastar as fotos da forma que faria com 

quaisquer outros ficheiros. 
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 “Da ergonomia à computação em nuvem” – Difícil 

Duração: 90 minutos 

Nesta atividade, os formandos irão explorar os conceitos 

definidos acima, numa lógica de compreensão teórica e relação  

com a prática diária nas organizações  e em contextos de 

trabalho digital. Tentarão armazenar informação de multi 

média na nuvem, tentando depois aceder à mesma mediante 

outro equipamento. 

 

Da ergonomia à computação em nuvem  

a) Ergonomia 

Se ficar sentado a uma secretária horas a fio, não está 

condenado a um percurso profissional repleto de dores de 

pescoço e dor de costas ou pulsos e dedos doridos. Uma 

ergonomia de escritório adequada — incluindo altura correta 

da cadeira, equipamento adequado com espaço e boa postura 

à secretária— pode ajudá-lo e às suas articulações a 

permanecerem confortáveis no trabalho. 

Disposto a transformar o seu espaço de trabalho? Comece a 

tornar o seu local de trabalho confortável com este guia visual 

para a ergonomia  do local onde se senta. 
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1) Cadeira 

Escolha uma cadeira que ofereça um bom suporte à sua coluna. 
Ajuste a altura da sua cadeira para que os seus pés fiquem bem 
firmes no chão ou num apoio para pés e que as suas coxas 
estejam paralelas ao chão. Ajuste os apoios do braço para que 
os seus braços se apoiem neles com os seus ombros relaxados. 

2) Objetos chave 

Mantenha os objetos chave— tais como o seu telefone, 
agrafador ou materiais impressos — próximos do seu corpo 
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para facilitar o seu alcance. Fique em pé para alcançar qualquer 
coisa que não consiga ser alcançável quando está sentado(a). 

3) Teclado e rato 

Coloque o seu rato ao seu alcance e na mesma superfície que o 
seu teclado.Enquanto digita usando o seu rato, mantenha os 
seus pulsos direitos, a parte superior dos seus braços perto do 
seu corpo , e as suas mãos ao mesmo nível ou ligeiramente 
abaixo do nível dos seus cotovelos. Use atalhos de teclado para 
reduzir o uso prolongado do rato.Se possível, ajuste a 
sensibilidade do rato para que baste um pequeno toque para o 
manusear. Alterne a mão que usa para manusear o rato 
deslocando o mesmo para o outro lado do seu teclado. 

4) Monitor 

Posicione o monitor diretamente à sua frente, 
aproximadamente um braço de distância. A parte superior do 
écrã deverá estar ao mesmo nível dos olhos ou ligeiramente 
abaixo. O monitor deverá estar logo atrás do seu teclado. Se 
usa lentes bifocais, baixe o monitor 1 a 2 polegadas adicionais 
para uma visualização mais confortável. Posicione o seu 
monitor de forma a que a fonte de luz mais brilhante fique ao 
lado. 

 

b) Computação em nuvem 

O que é a nuvem? Onde está a nuvem? Estamos numa nuvem 

neste momento? Estas são todas questões que provavelmente 

já ouviu ou se perguntou a si mesmo.O termo "computação em 

nuvem" está por todo o lado. 
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Em termos mais simples, computação em nuvem significa 

armazenar e aceer a dados e programas através da internet em 

vez do disco rígido do seu computador. 

Finalmente, a "nuvem" é apenas uma metáfora para a internet. 

Remonta à altura dos fluxogramas e apresentações que 

representariam a gigantesca infraestrutura servidor-fazenda da 

internet como nada senão umanuvem fofa, aceitando conexões 

e distribuindo informação à medida que flutua. 

 

Para ser considerado "computação em nuvem," precisa de 

aceder aos seus dados ou aos seus programas através da 

internet, ou no mínimo, ter esses dados sincronizados com 

outra informação através da internet. Num grande negócio, 

pode saber tudo o que há apra saber o que há do outro lado da 

conexão; como utilizador individual, pode nunca ter qualquer 

ideia que tipo de processamento de dados em massa está a 

acontecer na outra extremidade num centro de dados que usa 

mais energia num dia do que a sua cidade usa num ano .O 

resultado final é o mesmo: com uma conexão online, a 

computação em nuvem pode ser feita em qualquer sítio, em 

qualquer momento. 

 

1) Exemplos Computação em Nuvem  
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Quando se trata de utilização doméstica, a fronteira entre a 

computação local e a computação em nuvem por vezes fica 

desfocada. Isso acontece porque a nuvem é parte de quase 

tudo nos nosso computadores atualmente. Pode facilmente ter 

a peça local de software (por exemplo, Microsoft Office) que 

utiliza uma forma de computação em nuvem para 

armazenamento (Microsoft OneDrive). Microsoft também 

oferece um conjunto de aplicações com base na web, Office 

(Office para a Web), que são versões exclusivas da web-para  

Word, Excel, PowerPoint, and OneNote acessadas através do 

seu navegador web sem instalar nada. Isso torna-os numa 

versão de computação em nuvem  (web-based=nuvem). 

 

 

Alguns outros maiores exemplos da computação em nuvem 

que provavelmente está a usar: 

 Google Drive: Este é um serviço de computação em 

nuvem pura, com todo o armazenamento encontrado 

online então pode funcionar com as apps de 

produtividade da nuvem: Google Docs, Sheets, e Slides. 

Google Drive está também disponível em mais do que 

apenas computadores de mesa; pode usá-lo em tablets 
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como o iPad ou em smartphones, que têm aplicações 

separadas para Docs e Folhas, também. 

  

  

 De facto, a maioria dos serviços Google poderiam ser 

considerados como computação em nuvem: Gmail, 

Google Calendar, Google Maps, e daí em diante. 

 Apple iCloud: o serviço em nuvem da Apple é 

principalmente usado para armazenamento online, 

backup, e sincronização do seu mail, contactos, 

calendário,e mais. Todos os dados que precisão estão 

disponíveis no seu iOS, iPadOS, macOS, ou Windows (os 

utilizadores Windows têm que instalar o painel de 

controlo iCloud). Naturalmente, Apple não será superado 

por rivais: oferece versões baseadas em nuvem do seu 

processador de texto(Páginas), folha de cálculo 

(Números), e apresentações (Keynote) para utilização por 

qualquer subscritor iCloud . iCloud é também onde os 

utilizadores de iPhone vão para utilizer a funcionalidade 

Find My iPhone quando o telefone está em falta. 

 Dropbox: Este serviço tem sido um serviço de 

armazenamento simples, fiável sincronizado com ficheiros 

durante anos, mas está agora valorizado com muitas 

funcionalidades de colaboração (que terão um custo 

associado para si e para o seu negócio, dado que a versão 

gratuita se tornou um pouco limitada). 

 Slack: Sim, é considerado computação em nuvem se tiver 

uma comunidade de pesssoas com dispositivos separados 

que precisam de mensagem instantânea /comunicação. O 

símbolo é Slack, mas obtém o mesmo de Microsoft 
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Teams, Workplace de Facebook,e mais. Advertência: após 

algum tempo precisa de manter os ficheiros carregados e 

disponíveis nos canais).  

O serviço referido de sincronização de ficheiros/serviço backup 

e outros como Box, IDrive, e SugarSync todos funcionam na 

nuvem porque podem armazenar uma versão sincronizada dos 

seus ficheiros online, mas também sincronizam esses ficheiros 

com armazenamento local. A sincronização é um pilar da 

experiência da computação em nuvem, mesmo se aceder ao 

ficheiro localmente. 
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2) Vamos tentar usar Google Drive: 

Então, Google Drive é um serviço de armazenamento em 

nuvem que lhe permite fazer o download e upload de ficheiros. 

Com Google Drive, os ficheiros podem ser acedidos por si ou 

outros em diferentes localizações e a partir de diferentes 

dispositivos. Google Drive é um local seguro para manter 

qualquer ficheiro– não há restrições do tipo de ficheiro e todos 

os dados estão encriptados , requerendo de si a concessão de 

permissão para outros poderem aceder, editar,ou visualizar os 

ficheiros. 

Se tem uma conta Google account, então já tem acesso ao 

Google Drive. Se não tem uma conta Google, pode registar-se 

facilmente criando uma nova conta da páguna web 

contas.google. As contas dos consumidores são gratuitas e as 

contas de negócio ou empresa podem ser fornecidas pelo se 

empregador. 

Para usar Google Drive a partir de qualquer navegador web, 

simplesmente abra o navegador da sua escolha. Navegue até 

drive.google.com. Se não está registado no Google, será 

convidado a aceder às suas credenciais de conta Google para se 

registar. 
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 A página inicial Google Drive tem uma inferface de 

utilizador simples (UI). O Painel juntamente com a parte 

superior da janela permite-lhe ajustar definições, realizar 
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pesquisas de conteúdo na Google Drive,e gerir ou 

partilhar ficheiros . Para usar o painel: 

 Clique ou prima na Caixa de Pesquisa e introduza as 

palavras-chave para realizer uma pesquisa de conteúdo 

na sua Google Drive. 

 

 Clique ou explore o ícone da Google Apps para aceder a 

outros serviços Google services, como Gmail ou YouTube. 

 
 Clique ou toque no ícone de Notificações para visualizar 

notificações da conta . 

 
 Clique ou toque no ícone da Conta Googl para se registar, 

entrar e sair na sua conta. 

 
 

 Clique ou toque o botão Novo para criar um novo ficheiro 

com uma das aplicações ligadas, crie novas pastas e faça o 

upload de ficheiros ou pastas para a sua nuvem. 

https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-search-box.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-apps-icon.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-notifications.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-account-icon.png
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 Clique ou explore o ícone de link para obter um link 

partilhável para o seu ficheiro que lhe permite garantir 

sucesso a outros. 

 

 
 

 Clique ou toque no ícone partilhar para enviar uma cópia 

partilhável do seu ficheiro diretamente via e-mail. 

 
 

 Clique ou toque o remover ícone para deslocar um 

ficheiro ou pasta da sua nuvem para o lixo. 

 
 

 Clique ou toque no ícone mais ações para mais opções de 

gestão de ficheiros (cores de pastas, abrir ficheiros com 

aplicações conetadas, classificação de ficheiros/pasta , /e 

downloads de pasta). 

 

 

https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-new.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-link.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-drive-share.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-trash.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-more-icon.png


   

  
 

 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflecte meramente as perspetivas do autor 

e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

85 

 

 Clique ou toque no ícone Visualizar/ícone 

Layout(Disposição)  para mudar a disposição do ficheiro e 

pasta da visualização de lista para visualização em grade 

 

 
 

 Clique ou toque no ícone Visualizar Detalhes para 

visualizar detalhes de ficheiro como tamanho, tipo, 

visualizações e  status partilhado.  

 
 

 Clique ou toque no ícone definições para definições 

Google Drive. 

 
 Ao longo do aldo esquerdo da sua janela do navegador há 

uma barra lateral que organiza o conteúdo e 

características num format de leitura fácil. Para usar a 

barra lateral: 

 Clique ou toque My Drive para visualizar e gerir os 

ficheiros armazenados na sua nuvem. 

 Clique ou toque Computadores para visualizar e gerir 

todos os computadores e dispositivos móveis 

sincronizados com a sua conta Google Drive. 

https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-view-icon.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-view-details.png
https://www.dummies.com/wp-content/uploads/google-settings.png
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 Clique ou toque Partilhado comigo para visualizar e gerir 

ficheiros de outros armazenados em outras contas Google 

Drive que foram partilhadas consigo. 

 Clique ou toque em Recente para visualizar a atividade 

Google Drive recente. 

 Clique ou toque em Fotos Google para visualizar e gerir o 

seu armazenamento de fotos. 

 Clique ou toque em Assinalados com Estrela para 

visualizar todos os seus favoritos ou ficheiros 

importantes. 

 Clique ou toque em Lixo para visualizar ou esvaziar os 

itens que colocou no lixo para remover. 

 Clique ou toque Backups para visualizar e gerir backups 

do dispositivo e dados da app. 

 Clique ou toque Armazenamento a ser direcionado para 

uma página web contendo planos de preços mais 

abrangentes de armazenamento em grupo.  

 

Explore um pouco mais e familiarize-se com este serviço de 

nuvem. 

 

Tópico 3: Conetando e navegando a internet 

 

Neste tópico toda a informação relevante a internet e navegar 

na internet será abordado. Pode pesquisar abaixo que irá ser 

ensinado aos alunos: 

 Descrever com brevidade o desenvolvimento da Internet 

e a Internet. 
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 Compreender conceitos de rede e opções da conexão e 

ser capaz de ligar a uma rede. 

 Identificar serviços serviços essenciais da Internet. 

 Usar as funções do browser para navegar a Internet. 

 Reconhecer geralmente o significado  de endereços da 

Internet;  

 Criar e organizar uma lista de favoritos. 

 Identificar as medidas que foram tomadas para proteger a 

privacidade quando se acede a informação na Internet. 

 Configurar funções do navegador para navegar com 

segurança to na Internet. 

 Aprender e adotar um comportamento seguro na 

pesquisa na Internet. 

 Pesquisar informação na Internet. 

 Aprender as funções básicas de um motor de pesquisa 

implementando critérios de pesquisa e definições de 

estratégias para filtrar os resultados obtidos. 

 Explorar informação a partir de diferentes fontes e em 

diferentes formatos (texto, imagem, som e vídeo).  

 Analisar informação da Internet. 

 Avaliar a qualidade de informação recolhida ao verificar 

diferentes fontes, autoria e atualidade. 

 

“Navegar no meio de um torrencial de informação!” - Fácil  

Duração: 90 minutos 

Nesta atividade, os formandos irão experimentar navegar na 

internet, conhecendo e usando as ferramenteas fornecidas pela 

interface de navegação. Irão conhecer e experimentar 
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procedimentos de pesquisa que possibilitam acesso mais 

preciso e rápido à informação. 

Durante a sessão, os formandos irão aprender o que é uma 

barra de endereços e para que serve, ante a navegação, irão 

aprender o que é um link e como usá-lo e também como usar 

separadores nos navegadores. Irão também aprender como 

usar o seu histórico de navegação e favoritos, e como fazer o 

download de ficheiros para o seu computador. 

Guardar imagens, gerir plugins e usar formas eficazes de 

pesquisar conteúdo na Internet são ainda tarefas para serem 

realizadas nesta situação de aprendizagem. 

 

Navegar numa torrencial de informação  

Um navegador é um tipo de software que lhe possibilita 

descobrir e visualizar websites na Internet.Mesmo que não o 

soubesse, está a usar um motor de pesquisa agora para ler esta 

página! Há muitos navegadores diferentes , mas alguns dos 

mais comuns incluem  Google Chrome, Internet Explorer, 

Safari, Microsoft Edge, e Mozilla Firefox. 

Independentemente do navegado que use, desejará aprender 

os básicos de navegar na Web.Nesta aula, falaremos sobre 

navegar em diferentes websites, usando navegação por abas, 

criando favoritos , e mais. 
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a) URLs e a barra de endereços 

Cada website tem um endereço único, designado de URL 

(abreviatura para Localizador Uniforme de recursos). É como o 

nome de uma rua que informa o seu navegador onde ir na 

Internet. Quando digita uma URL na barra de endereços do 

navegador e prima Enterno seu teclado, o navegador carregará 

a página associada a esse URL. 

No exemplo abaixo, digitámos www.bbc.com/travel na barra 

de endereços. 

 

 

 

b) Links 

Sempre que veja uma palavra ou expressão que é de cor azul 

ou sublinhada em azul, é provavelmente uma hiperligação, ou 

link. Pode já saber como os links funcionam, mesmo se nunca 

tiver pensado sobre isso antes.Por exemplo, veja o visual do 

link abaixo. 

Hey, I'm a link! Click me!     Olá, sou um link!Clica em mim! 

Os links são usados para navegar na Internet. Quando clica num 

link irá direcioná-la para uma página web. Pode também notar 

que o seu cursor muda para um ícone com o formato de uma 

mão quando se posiciona em cima de um link. 
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Se vir este ícone, significa que encontrou um link. Encontrará 

outros tipos de links desta forma também. Por exemplo, muitos 

websites usam de facto imagens como links, de modo a que 

possa apenas clicar na imagem para navegar para outra página. 

 

c) Botões de navegação 

Os botões Retroceder e Avançar permitem-lhe deslocar-se 

entre websites que tenha visto recentemente. Pode também 

clicar e premir qualquer dos botões para ver a sua história 

recente. 

 

 

O botão Atualizar irá recarregar a página atual. Se um 

websitedeixar de trabalhar, experimente usar o botão 

Atualizar.. 
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d) Navegação por abas  

Muitos navegadores permitem-lhe abrir hiperligações num 

novo separador. Pode abrir quantas hiperligações quiser, e 

permanecerão na mesma janela de navegador em vez de se 

acumularem no seu écrã com múltiplas janelas. 

Para abrir uma hiperligação num novo separador, clique com o 

botão direito do rato na hiperligação e selecione Abrir 

hiperligação em novo separador (a palavra exata pode variar de 

navegador para navegador). 

 

 

Para fechar o separador, clique X. 
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Para criar um novo separador vazio, clique no botão à direita 

de quaisquer abas abertas. 

 

 

 

 

 

 

 

e) Favoritos e histórico  

Se encontrar um website que queira visualizar mais tarde, pode 

ser difícil memorizar o endereço de web exato. Marcadores, 

também conhecidos como favoritos, são uma boa forma de 

guarder e organizar websites específicos de forma a que possa 

revistá-los de novo . Apenas localize e selecione o ícone Estrela 

no atual website. 
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O seu navegador irá também manter um histórico de cada site 

que visitar.Esta é outra boa forma de descobrir um site que 

visitou anteriormente. Para ver o seu histórico, abra as suas 

definições do navegador — geralmente clicando no ícone na 

extremidade superior à direita—e selecione História. 
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f) Fazendo o Download de ficheiros 

As hiperligações não direcionam sempre para outro website. 

Em alguns casos, apontam para um ficheiro que pode ser 

descarregado, ou guardado, para o seu computador. 

Se clicar numa hiperligação para um ficheiro, pode fazer o 

download automaticamente, mas às vezes apenas abre dentro 

do seu navegador em vez de fazer o download. Para evitar que 

abra no navegador, pode clicar com o botão direito do rato no 

link e selecionar Guardar hiperligação como (diferentes 

navegadores podem usar textos ligeiramente diferentes, como  

Guardar destino como). 
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g) Saving images 

Por vezes pode querer guardar uma imagem de um website 

para o seu computador.Para fazer isto, clique com o botão 

direito do rato na imagem e selecione Guardar imagem como 

(ou Salvar imagem como). 

 

 

h) Plug-ins 

Plug-ins são pequenas aplicações que lhe permitem visualizar 

determinados tipos de conteúdo dentro do seu navegador. Por 

exemplo, Adobe Flash e Microsoft Silverlight são por vezes 
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usados para reproduzir vídeos, enquanto o Adobe Reader é 

usado para visualizer ficheiros PDF . 

Se não tem o  plug-incorreto para um website, o seu navegador 

irá geralmente fornecer um link para descarregá-lo. Pode haver 

momentos em que precisa de atualizar os seus plug-ins. 

Bem, esta e alguma da informação necessária para começar a 

navegar na internet. Mas, de forma a tornar—se experiente no 

processo, terá que tentar várias vezes. A prática faz a perfeição! 

i) Como pesquisar na Web 

Há muitos motores de pesquisa que pode usar, mas alguns dos 

mais populares incluem  Google, Yahoo!, e Bing. Para realizar 

uma pesquisa , terá que navegar para um moto de pesquisa no 

seu navegador,digite uma ou mais palavras-chave —também 

conhecidas como termos de pesquisa—depois prima Enter no 

seuteclado.Neste exemplo,iremos procurar receitas. 
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Depois de efetuar uma busca, verá uma lista de websites 

relevantes que correspondem aos seus termos de pesquisa. 

Estes são conhecidos geralmente como resultados de pesquisa. 

Se vê um site que parece interessante, pode clicar num link 

para abri-lo. Se o site não tem o que precisa, pode 

simplesmente regressar à página de resultados para pesquisar 

mais opções. 

 

 

A maioria dos navegadores também lhe permitem realizar uma 

pesquisa na internet diretamente a partir da sua barra de 

endereços, embora alguns tenham uma barra de pesquisa em 

separadosjunto à barra de endereços. Simplesmente digite os 

seus termos de pesquisa e prima Enter para realizar a pesquisa. 
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j) Procure sugestões 

Se não encontra o que está à procura na primeira tentativa não 

se preocupe! Os motores de pesquisa são exímios em descobrir 

coisas online, mas não são perfeitos. Precisará com frequência 

de experimentar diferentes termos de pesquisa para encontrar 

o que procura. 

Se está a ter dificuldade em pensar em novos termso de 

pesquisa, pode usar sugestões em alternativa. Estas irão 

geralmente aparecer aundo está a digitae, e são uma boa 

forma de encontrar novas palavras chave que pode não er 

experimentado de outra forma.Para usar uma sugestão de 

pesquisa, pode clicar no mesmo com o seu rato, ou selecioná-lo 

com as teclas direcionais no seu teclado. 
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 “Navegar em segurança na Internet!” - Médio 

Duração: 90 minutos 

 

Nesta atividade, os formando irão usar um navegador de 

internet, criandop e gerindo favoritos , guardando-os em pastas 

e barras de ferramentas. Alguns exemplos de métodos comuns 

de abuso virtual e recolha de informação não autorizada será 

mostrada. Os instrumentos de filtragem de conteúdo e 

Segurança serão demonstrados e experimentados durante o 

processo de navegação. 

 

Navegar seguro na internet 

a) Favoritos (no navegador Firefox) 

 

1) Como assinalo uma página como Favorita? 

Para assinalar uma página como Favorita, basta clicar na estrela 

na barra de endereços.  

 

 

 

A estrela ficará azul quando a página for assinalada como 

favorita e uma janela surgir de foma a que consiga nomear, 

deslocar ou etiquetar o seu favorito.  
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Nota: Se faltar a estrela da barra de endereços, clique na 

Página de ações (3 pontos) do menu de botões. 

 

 
 

 

Clique com o botão direito do rato no menu entrada para 

Marcar esta Página como Favorito e depois clique em Adicionar 

a Barra de Endereços. 

Para marcar como Favoritos todos os separadores abertos 

duma só vez: clique com o botão direito do rato em qualquer 

separador, escolha Selecione Todos os Separadores a partir do 

menu de contexto, depois clique com o botão do lado direito 

do rato em qualquer separador e selecione Separadores de 

Favoritos …. Dê à pasta dos novos favoritos um nome e escolha 

em que pasta quer armazenar. Clique em Adicionar Favoritos 

para terminar.  

Pode também usar o atalho de teclado Ctrl + Shift + D para 

assinalar como favoritos todos os separadores abertos.  

 

 

 

 

 



   

  
 

 

Este projeto foi fundado com apoio da Comissão Europeia. 
Esta publicação reflecte meramente as perspetivas do autor 

e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer 
utilização indevida dos conteúdos. 

Co-financiado pelo 
Programa Erasmus+    
da União Europeia 

101 

2) Como mudo o nome ou localização de um favorito? 

Para editar os detalhes do seu favorito, clique na estrela uma 

segunda vez para abrir a caixa de diálogo Edite Este Favorito.  

 

 

Na caixa Editar Este Favorito pode mudar quaisquer dos 

seguintes detalhes:  

Nome: Este é o nome que Firefox apresenta para o favorito em  

menus.  

Pasta: Escolha que pasta quer para armazenar o seu favorito  

escolhendo um do menu suspenso (por exemplo, o Menu 

Marcadores ou Barra de ferramentas Marcadores). Nesse menu 
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suspenso pode também selecionar Escolher... para apresentar 

uma lista de todas as pastas de todos os favoritos.  

Etiquetas: Pode usar etiquetas para ajudá-lo a pesquisar e 

organizar os seus favoritos. Para mais informação, ver Etiquetas 

Favoritos – Categorizar favoritos para torná-los fáceis de 

encontrar.  

Quando tiver concluído a edição, clicque em Feito para fechar a 

caixa.  

Se não quiser ver este editor quando guardo um favorito, retire 

a marca de verificação do Show editor quando guarda.  

 

3) Como encontro os meus favoritos? 

Para encontrar uma página que tenha marcado como favorito, 

apenas comece a digitar o seu nome na barra de endereço. À 

medida que for digitando uma lista de páginas web que marcou 

como favoritos, etiquetou e visitou aparecerão. Páginas 

assinaladas como Favoritos terão uma estrela junto às mesmas. 

Basta clicar numa das páginas e será redirecionado (a) 

instantaneamente.Para aprender mais, ver barra de Endereços 

autocomplete no Firefox – Pesquise os seus favoritos, história e 

separadores.  

Pode visualizar e aceder a todos os seus favoritos a partir da 

barra lateral Firefox, o botão Menu Favoritos na barra de 

ferramentas, se o adicionou, e a partir da barra de Menu  

Favoritos , se a barra de Menu bar está ativada.  
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4) Como organizo os meus favoritos? 

A janela da Biblioteca permite-lhe ver e organizar todos os seus 

favoritos. Para abrir a janela da Biblioteca dos Favoritos: Clique 

no botão Biblioteca  na sua barra de ferramentas. (Se não a 

vê aqui, clique no botão do menu depois clique em 

Biblioteca.) Clique em Favoritos e depois clique na barra 

Mostrar Todos os favoritos na parte inferior.  

Nota: Pode também usar um atalho do teclado para 

rapidamente abrir a sua Biblioteca em Favoritos.  

Por defeito, os favoritos que marcou  estarão localizados na 

pasta Outros Favoritos .Selecione-o na barra lateral da janela 

da Biblioteca para ver os favoritos que escolheu. Faça um duplo 

clique num favorito abri-lo-á. 

 

 

Consultar estes artigos para detalhes em como gerir uma lista 

gigante de favoritos:  

Classifique os seus favoritos para encontrar rapidamente 

aqueles que pretende. 
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Use pastas de favoritos para organizar os seus favoritos.  

 

5) Como apago um favorito?  

Enquanto está na janela da Biblioteca pode arrastar favoritos 

para outras pastas, tais como a pasta Favoritos do Menu. Esses 

favoritos aparecerão então na barra lateral do Firefox e barra 

de Menu ou Menu de Barra de Ferramentas. Marcadores na 

pasta na Barra de Ferramentas surgirão na mesma, se estiver 

ligado. 

 

6) Como adiciono o botão Menu Favoritos à barra de 
ferramentas? 

O botão de Menu Favoritos não é mostrado por padrão mas 

você pode adicioná-lo à barra de ferramentas usando o botão 

Biblioteca:  

Clique no botão Biblioteca , depois clique em Favoritos.  

Clique em Ferramentas de Marcação de Favoritos.  

Clique em Adicionar Menu Favoritos ao Menu para Barra de 

Ferramentas.  

O botão do Menu Favoritos  deverá aparecer junto do 

botão Biblioteca.  
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Para eliminar o botão, repita os passos acima e, após clicar em 

Favoritos Ferramentas, clique Remover Favoritos Menu da 

Barra de Ferramentas.  

 

7) Como ligar a Barra de Ferramentas dos Favoritos 

A barra de Ferramentas de Favoritos é um local útil para 

adicionar os seus marcadores favoritos. 

Para ativar os Marcadores na Barra de Ferramentas:  

Clicar no botão menu e escolher Personalizar .  

Selecione Barra de Ferramentass do menu suspenso na parte 

inferior do ecrã.  

Selecione  Marcadores da Barra de Ferramentas.  

Clique no botão Direito quando tiver terminado. 

 

.  

Como usar Palavras-Chave com Marcadores  
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Outra forma de aceder aos seus marcadores é usando palavras-

chave.  

 

Atribua uma palavra-chave a um marcador  

Abra a janela da biblioteca e selecione o marcador.  

Clique no campo da palvra chave na parte inferior da janela 

Digite a sua palavra chave desejada.  

A palavra chave pode conter letras, dígitos e carateres especiais 

(por exemplo: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Não deve conter 

espaços e não deve começar ou acabar com estes carateres: ? * 

^ $ % # +  

A palavra-chave não deve ser a mesma que a de um motor de 

pesquisa.Por exemplo, se um motor de pesquisa tem a palavra 

chave @g, a palavra chave do marcador não pode ser be @g, 

but it can be g.  

Se a palavra chave escolhida já foi atribuída a outro marcador o 

velho marcador será substituído pelo novo.  

Nota: Fora da biblioteca, pode aceder ao campo da palavra-

chave do menu de contexto clicando com o botão direito do 

rato no marcador, e depos selecionar Propriedades.  

 

Use uma palavra-chave para abrir um marcador  

Digite simplesmente a palavra chave na barra de endereços e 

prima Enter.  
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8)  Recursos Adicionais 

Aprenda mais sobre como tirar o máximo proveito dos seus 

marcadores:  

 Etiquetas de Marcadores- Categorize favoritos de modo a 

torná-los fáceis de encontrar  

 Partilhe Marcadores, separadores e mais com outro 

computador ou dispositivo móvel com Sincronização. 

 Alternando entre diferentes motores de busca? Este 

artigo irá ajudá-lo a levar os seus marcadores consigo :  

 Importar dados de outro navegador 

 Restaurar marcadores de backup ou deslocá-los para 

outro  computador  

 

b) Pesquisa Segura 

De acordo com a Wikipedia,  

“A segurança da Internet é um ramo de segurança 

informática especificamente relacionado não 

apenas com a Internet, frequentemente 

envolvendo segurança do modo de pesquisa e a 

Internet [citação necessária], mas também 

segurança em rede já que se aplica a outras 

aplicações ou sistemas operativos  como um todo. 

O seu objetivo é definir regras e medidas pda usar 

contraataques contra a Internet.[1] A Internet 

representa um canal inseguro para troca de 

informação, o que conduz a um risco elevado de 
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intrusão ou fraude, tal como phishing,[2] virus 

online , troianos,”vermes” e outros  

Muitos métodos são usados para proteger 

transferência de dados, incluindo encriptação 

eengenharia a partir do zero. O foco atual reside 

na prevenção tal como na proteção em tempo real 

contra ameaças já bem conhecidas e novas 

ameaças. “ 

 

Não há quase nenhum limite para o que pode fazer online. A 

Internet torna possível aceder a informação rapidamente, 

comunicar em redor do mundo e muito mais. Infelizmente, a 

Internet é também propícia alguns riscos, como o malware, 

spam, e phishing. Se pretende manter-se segura online, irá 

precisar de perceber estes riscos e aprender como os evitar. 

 

 

1) Adotar uma mentalidade mais segura  

Os computadores podem dar-nos uma falsa sensação de 

segurança.Afinal, ninguém pode magoá-lo fisicamente através 

de um écrã de computador. Mas para estar seguro online, 

deverá adotar uma abordagem mais cautelosa .Aqui está uma 

forma de pensar nisso: Trate a Internet como o faria quando vai 

a um centro comercial. 

A maioria das pessoas não considera um centro comercial 

como uma atividade especialmente perigosa. Pode ir lá fazer 
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compras e encontrar-se com amigos. Mas há também 

pequenas coisas que pode fazer para se manter seguro, mesmo 

se não pensar com frequência nas mesmas. Por exemplo, não 

deixaria o seu carro destrancado ou daria o seu número de 

cartão de crédito a um estranho. 

Aplique esta mesma forma de pensar sempre que está online. 

Não deveria ter que ter receio de usar a Internet, mas recorde 

que tem os mesmos riscos que enfrentaria no mundo real. 

Descubra como se pode preparar para estar alerta a esses 

riscos de forma a que possa estar online sem se por em perigo. 

 

2) Criando palavras passe fortes  

Precisará de criar uma palavra passe para fazer praticamente 

tudo na Internet Web, desde verificar o seu e-mail a sua conta 

de banco online. E mesmo se for mais simples usar uma palavra 

chave breve, fácil de recordar, isto pode também colocar riscos 

sérios para a sua segurança online. Para se proteger e à sua 

informação quererá usar palavras-chave que são longas, fortes, 

e difíceis para outra pessoa adivinha enquanto mase deve 

manter relativamente fácil para se lembrar. 

 

3) As características de segurança do seu navegador 

O seu computador enfrenta diferentes ameaças sempre que 

pesquisa na internet, incluindo vírus, malware, e spyware. A 

boa botícia é que o seu motor de pesquisa tem uma série de 

características de segurança integradas para ajudar a proteger 
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o seu computador. Vamos analisar algunas das características 

mais importantesque deve conhecer, tal como algumas dicas 

simples que pode usar para se manter seguro online. 

 

4) Evitar spam e phishing 

Do email ao mensageiro instantâneo passando pelas redes 

sociais, a Internet constitui uma ferramenta essencial de 

informação. Infelizmente, é também popular entre scammers e 

cibercriminosos. Para se proteger de fraudes de e-mail, 

software malicioso, e roubo de identidade, precisará de 

perceber como identificar e evitar conteúdo potencialmente 

perigoso na sua caixa de entrada, incluindo spam e tentativas 

de  phishing.  

 

5) Evite o malware 

Malware é um dos perigos mais comuns no seu computador 

quando está online,mas é fácil de evitar. Desenvolver hábitos 

seguros e inteligentes de pesquisa pode protegê-lo do malware 

outras ameaças, como vírus. Manter o seu computador seguro 

e aprendendo como identificar e evitar hiperligações suspeitas 

são os de hábitos seguros fundamentais de pesquisa. 

 

6) Perceber o rastreamento do motor de pesquisa 

Sempre que usa a Internet, deixa um registo de websites que 

visita,juntamente com cada coisa em que clica. Para rastrear 
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esta informação, muitos websites guardam uma pequena peça 

de informação—conhecido como cookie—no seu motor de 

pesquisa. Adicionalmente aos cookies, muitos websites podem 

usar as suas contas de utilizador para rastrear a sua atividade 

de pesquisa. Enquanto este tipo de reastreamento de pesquisa 

não coloque um risco sério à sua segurança online, é 

importante perceber como os seus dados online são rastreados 

e usados. 

 

7) Percebendo a privacidade das redes sociais 

Sites de redes sociais como Facebook, Instagram, e Twitter 

tornaram mais fácil do que nunca partilhar coisas online. Mas 

partilhar algo nas redes sociais é um pouco diferente de outras 

redes de comunicação online. Ao contrário do e-mail ou 

mensageiro instantâneo que são relativamente privados, as 

coisa que partilha nas redes sociais são mais públicas, o que 

geralmente significa que serão vistas por um maior número de 

pessoas. 
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 “Pesquisar na web!” – Difícil 

Duração: 90 minutos 

Nesta atividade, os formandos irão experienciar pesquisas 

online com recurso a pesquisa avançada e procedimentos. Vão 

também explorar conteúdo multimédia, fazendo downloads 

para os seus computadores e organizando esses dados em  

estruturas tipo pasta. 

Os formandos irão aprender como usar factos rápidos no 

Google, como personalizar este motor de pesquisa  e em que 

consiste e como usar a funcionalidade Autocomplete. Precisará 

de usar ferramentas para refonar a sua pesquisa, filtrando-a 

por critérios e também usando correção automática para evitar 

erros de ortografia no processo de pesquisa. 

Irá também aprender como usar o motor de pesquisa para 

encontrar serviços e bens ao pé da sua localização e como fazer 

cálculos simples e conversões entre conversão de unidades de 

medida. 

Sinónimos, antónimos, significados, gramática, previsão 

meteorológica e distância entre localidades será também 

explorado. 

 

Pesquisar na Web 

a) Pesquisando e pesquisando e pesquisando… 

Atualmente, os motores de pesquisa tornaram—se 

inacreditavalemte eficazes em obter os resultados que 

pretende.Contudo, há raras ocasiões em que pode precisar de 
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pesquisar informação muito específica que uma pesquisa 

convencional não consegue encontrar . É onde a Pesquisa 

Avançada da Google surge.  

Pode aceder ao mesmo a partir da pesquisa da página de 

resultados pesquisa Google clicando em Definições e 

selecionando Definições e Pesquisa Avançada.A partir daí, pode 

pesquisar numa série de maneiras, de encontrar resultados que 

contêm a  palavra exata ou expressão  ou afunilar os seus 

resultados por língua ou nível de leitura .  

 

 

 

1) Usando factos rápidos com  Google 
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Factos rápidos são truques que pode usar para obter respostas 

a perguntas comuns, como resolver problemas de matemática, 

consultando pontuações de desportos, ou convertendo 

medidas. Simplesmente digite a sua dúvida na caixa de 

pesquisa e, tais como 5 milhas para km ou 79 + 481, e a 

resposta surgirá na parte superior da página de resultados. 

Para aprender mais sobre estas pesquisas poderosas, analise a 

nossa aula sobe as funcionalidades ocultas do Google Search. 
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2) Formas de personalizar Google 

Se realmente gosta de Google, há várias coisas que pode fazer 

para tornar a sua experiência mais pessoal.  

 

Exemplo: 

 

 

 

 

Defina a sua localização. O local que tem no ficheiro com 

Google (a sua cidade, estado, e código postal) ajudarão a 

descobrir resultados que são mais relevantes onde vive. Google 

é bastante bom em auto-detectar a sua localização de cada vez 

que realiza uma pesquisa; contudo, se isto falhar pode definir 

você mesmo a sua localização. Para mais informação acerca 
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desta funcionalidade, visite o Atualizar a sua localização na 

página Google. 

Faça da Google a sua página inicial. A sua página inicial é a 

primeira coisa que vê quando abre o seu navegador (ou quando 

clica no seu botão de Página inicial).Se quiser, pode tormar 

Google a sua página inicial, o que é uma ótima opção se der por 

si a visitor o site ao longo do dia.Para descobrir como, visite 

Torne o Google a sua página inicial. 

Crie uma conta Google. Registar-se para criar a sua própria 

conta Google não é necessário fazer uma pesquisa 

Google.Contudo, é algo que deverá considerar se está 

interessado em qualquer dos muitos serviços que o Google tem 

para oferecer. Por exemplo, sabia que Gmail, YouTube, e 

Blogger são todos parte das contas Google? Se se registar, pode 

mesmo personalizar a sua página inicial Google.  

Os motores de pesquisa não são tão delicados e complicadas 

como já chegaram a ser. Eis porque não se deverá preocupar 

em confundir Pesquisa Google porque dará o seu melhor a 

ajudá-lo, mesmo se lhe fornecer informação menos 

significativa. 

 

3) Mantenha a simplicidade 

Sempre que pesquisa algo, mantenha sempre as coisas 

simples.Pesquise apenas por palavras-chave, e seja específico 

para manter resultados relevantes. 

Digamos que se precisasse de ajuda num jogo de vídeo, deve 

digitar o nome do mesmo e a parte que lhe está a dar 
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problemas .Se esta pesquisa não for suciente, adicione uma ou 

mais palavras-chave até encontrar o que precisa. Pode usar 

frases completas, mas não são necessárias porque Google 

funciona bem apenas com palavras-chave.  

 

 

4) Utilize “Autocomplete”  

Quando digita na barra de pesquisa, o Google usa de forma 

automática uma funcionalidade designada por Autocomplete, 

que sugere os resultados mais populares que envolvem a 

pesquisa do seu termo de pesquisa. Pode escolher uma destas 

novas ideias com o rato ou teclas direcionais, ou pode 

continuar a digir para obter diferentes sugestões.  

 

 

 

5) Use a funcionalidade Ferramentas  

Para refinar os seus resultados de pesquisa, experimente a 

função Ferramentas. Digamos que pesquisa imagens de 

guitarras acústicas, mas apenas quer ver guitarras verdes. 
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Depois de clicar em Ferramentas, selecione Cor e depois o 

quadrado verde para filtrar os resultados. Além de classificar 

por tamanho ou data de publicação, pode clicar em outros 

separadores como News e Vídeos para ordenar estes 

resultados de forma similar.  

 

 

 

6) Tenha nem atenção erros ortográficos 

Se a sua ortografia não é perfeita, não se preocupe. Desde que 

seja próxima do que pretende, os motores de pesquisa irão 

corrigir os seus erros.Contudo, se pretender pesquisar 

ortografia incorreta ou pouco comum, apenas deve clicar na 

hiperligação com erros de ortografia abaixo da ortografia 

correta. Além disso, a maioria dos motores de pesquisa 

ignoram as maiúsculas, pontuação, e gramática, não precisa de 

se preocupar em alcançar a perfeição.  
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Lembre-se de que se cometer um erro, não há problema! Uma 

única pequisa geralmente demora menos de um segundo a 

finalizar, entã pesquise o que quiser, mesmo que não tenha a 

certeza de obter os resultados pretendidos.  

Google Search é uma ferramenta que é suposta ser usada 

sempre que precisar,e consegue dar uma resposta a 

praticamente tudo o que digitar.Apenas lembre-se destas dicas, 

e estará tudo bem.  

 

7) Características ocultas de Google Search  

Google pode fazer muito mais do que encontar um website. De 

facto, o motor de busca tem numerosas caracterísitcas que 

podem simplificar a sua experiência online, e pode não 

conhecer estas ficas fáceis de usar até à data.  

 

8) Próximo de mim 

Incluir a expressão perto de mim nas suas pesquisas pode 

fornecer todos os tipos de informação.Basta digitar algo como 

comida próximo de mim, café próximo de mim, ou combustível 
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próximo de mim, e Google irá pesquisará exemplos próximos. 

Mesmo uma expressão como locais agradáveis perto de mim 

devolve resultados únicos, então não hesite em experimentar 

novas ideias.  

 

 

 

9) Calculadoras de Matemática e geometria   

Para obter ajuda com a matemática, digite um problema na 

barra de pesquisa, como 42 dividido por 11 ou 19*8, e Google 

indicar-lhe á uma resposta e uma calculadora. 

Se a geometria lhe dá dores de cabeça, digite resolver 

juntamente com uma forma tal como um triângulo ou 

rectângulo. Isto irá fazer surgir a calculdora geométrica ll, a 

partir da qual pode resolver para numerosos aspetos de uma 

forma.  
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10) Conversões 

Pode converter muitos tipos de medida, incluindo distância, 

peso, e temperatura. Por exemplo, digite 5 quilómetros a 

milhas, ou 30 quarts a galões para obter uma conversão 

instantânea. Pode também usar abreviaturas, como f para 

Fahrenheit ou kg para quilogramas, para manter um mínimo de 

digitação. 
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11) Definições e traduções  

Para ajuda com a língua e vocabulário, digite definição e 

qualquer palavra para obter a definição do Dicionário Oxford, 

junamente com alguns sinónimos e antónimos comuns.  

Se precisa de um tradutor de língua, simplesmente digite 

traduzir. Pode também adicionar uma palavra ou expressão à 

pesquisa e de imediato obtenha a versão inglesa. Tenha em 

mente que estas traduções não são sempre perfeitas, então, 

mantenha a simplicidade para certificar-se que obtém 

resultados mais rigorosos.  
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12) Tempo 

Sempre que precisa de saber o tempo local, digite previsão 

metereológica, ou adicione um nome de um local para obter a 

previsão metereológica para praticamente qualquer local na 

terra, de Phoenix a Monte Everest.  
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13) Distância entre locais  

Para descobrir a distância entre locais, introduza duas 

diferentes localidades com a palavra para entre elas,por 

exemplo example raleigh a asheville.  

Se quiser direçoes de condução para este caminho, basta clicar 

no ícone Direções na extremidade.  

 

 

 

 

b) Downloading 

Ao explorar a Internet, já se deparou com os termos 

downloading e uploading. Downloading significa receber 

dados ou um ficheiro da Internet no seu computador. 

Uploading significa enviar dados ou um ficheiro do seu 

computador para algures na   Internet. 
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Estes termos descrevem atividades que pode já ter aprendido a 

fazer. Se já alguma vez abriu um documento de exemplo num 

dos seus tutoriais, fez o download desse ficheiro. Se já alguma 

vez partilhou uma foto que tirou no Facebook ou outra rede 

social,fez o upload dessa foto. 

Geralmente, quando faz download de um ficheiro iniciará o 

download clicando num link para esse ficheiro. Muitos dos 

nossos tutoriais contêm links para ficheiros, como este: 

Eu sou um link 

Se clicar no link, o seu navegador deverá pedir-lhe para 

seleccionar um dos dois métodos para fazer o download do 

ficheiro. 

 Abrir com irá fazer o download do ficheiro e carregá-lo de 

imediato no programa especificado. 

 Guardar Ficheiro irá fazer o seu download e irá guardá-lo 

no seu disco rígido. 
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De qualquer forma, assim que clicar OK, o download começa. O 

seu navegador irá iniciar o progresso e tempo que resta no 

download. 

 

Assim que o download estiver completo, o ficheiro será salvo 

para o seu computador ou abrirá no programa que seleccionou. 

Alguns navegadores não começam sempre este processo de 

download quando clica no link/hiperligação para um ficheiro. 

Nestes casos, pode clicar com o botão do lado direito do rato, 

depois clique em Salvar Link/Salvar Hiperlihação como,depois 

seleccione um destino para fazer o download do ficheiro. 
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Conclusão 

 

Participar neste ciclo de formação será certamente 

enriquecedor para os formandos. Irão experimentar uma série 

de atividades que lhes permitirão ver, ouvir e falar sobre 

tecnologia e as principais ferramentas tecnológicas que estão 

disponíveis para a sociedade atual. É assim importante  

combater o fosso geracional no contexto do acesso à 

tecnologia e conhecimento, a partir de uma perspetiva de 

inclusão social, com a perspetiva que o acesso às vantagens 

que a tecnologia nos possibilita é um direito de todos os 

cidadãos em sociedades inclusivas. 

Seguramente, a consolidação das competências aqui 

trabalhadas ocorrerão com a repetição diária destes processos.  

Mas este estímulo formativo será certamente um processo 

facilitador da inclusão para a tecnologia. 
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Orientações/dicas para formadores (Gerais): 

 Conheça os seus alunos/as e veja como pode estabelecer um 

paralelismo das disciplinas com as suas experiências de vida/ 

necessidades 

 Respeite o ritmo de cada aluno: os tempos de resposta (verbal e 

execução da tarefa) de cada aluno/a 

 Adapte o discurso/ tenha uma linguagem percetível 

 Fale devagar 

 Utilize material de apoio com caracteres grandes e fortes 

 Seja prático e direto 

 Seja capaz de se ajustar (às necessidades dos/as alunos/as) 

 Aumente a auto-estima dos/as formandos/as com pequenos 

prémios (pequenas vitórias) 

 Explique o valor de aprender sobre equipamento informático e 

funções básicas e quão úteis podem ser na vida diária. 

Material extra: 

 

 https://docente.ifrn.edu.br/marcelojunior/disciplinas/apostilas/in

troducao-a-informatica-hardware-software (Língua portuguesa) 

 https://openlab.citytech.cuny.edu/com-basics/hardware-guide/ 

(Língua inglesa) 

 https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?fileId=8602&metho

d=getFile (Língua portuguesa) 

 https://www.maistecnologia.com/dicas-como-adicionar-uma-

impressora-no-windows-10/ (Língua portuguesa) 

 https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-

informatiques/cours-&-manuels-informatiques/LeMateriel-

Hardware/Hardware%20Basics.ppt (Língua inglesa) 

 https://certificadocursosonline.com/cursos/curso-de-informatica/ 

(Língua portuguesa) 

https://docente.ifrn.edu.br/marcelojunior/disciplinas/apostilas/introducao-a-informatica-hardware-software
https://docente.ifrn.edu.br/marcelojunior/disciplinas/apostilas/introducao-a-informatica-hardware-software
https://openlab.citytech.cuny.edu/com-basics/hardware-guide/
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?fileId=8602&method=getFile
https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/getFile.do?fileId=8602&method=getFile
https://www.maistecnologia.com/dicas-como-adicionar-uma-impressora-no-windows-10/
https://www.maistecnologia.com/dicas-como-adicionar-uma-impressora-no-windows-10/
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-informatiques/cours-&-manuels-informatiques/LeMateriel-Hardware/Hardware%20Basics.ppt
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-informatiques/cours-&-manuels-informatiques/LeMateriel-Hardware/Hardware%20Basics.ppt
https://www.doc-developpement-durable.org/file/Projets-informatiques/cours-&-manuels-informatiques/LeMateriel-Hardware/Hardware%20Basics.ppt
https://certificadocursosonline.com/cursos/curso-de-informatica/
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