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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Agosto de 2015

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.





Rede e-Tec Brasil7

Prezado estudante,

a nossa disciplina é de fundamental importância para que você consiga se 

ambientar e aproveitar do curso da melhor maneira possível. 

Espero que aproveite ao máximo as aulas, pois elas darão subsídios para que 

você consiga navegar pelas outras disciplinas do curso.

Desejo sucesso a você! 

Um grande abraço.

Palavra do Professor-autor
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Apresentação da Disciplina

Este material tem como objetivo alcançar os alunos dos cursos técnicos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus 

Palmas, na modalidade EAD - Educação a Distância.

Um dos principais objetivos da Rede e-Tec Brasil, de acordo com o referido 

decreto, é a expansão e a democratização da oferta de cursos técnicos de 

nível médio, especialmente para o interior do País e para a periferia das áreas 

metropolitanas. Sendo assim a democratização do conhecimento e, especifi-

camente, do conhecimento técnico cria condições reais de profissionalização 

para o crescimento e desenvolvimento econômico e social do País. Portanto 

muito nos honra esta oportunidade de construir este material como o início 

de uma grande jornada a ser percorrida por alunos e professores que farão 

da Rede e-Tec Brasil mais um caminho para a democratização do conheci-

mento e da educação no Brasil.

Para um melhor aproveitamento da disciplina, O conteúdo foi dividido em 

quatro com o intuito de trazer uma introdução à EAD, bem como alguns 

conhecimentos básicos imprescindíveis para curso e foi pensado no sentido 

de dar a você melhores condições de interagir com o seu computador e seus 

aplicativos, a Internet e ambiente colaborativo de Educação a Distância.

A primeira área engloba as aulas 1, 2 e 3 e tem como objetivo apresentar 

a você alguns pontos importantes sobre a Educação a distância, o contexto, 

onde ela ocorre, ou seja, um novo espaço virtual e a consequente necessida-

de de regras para que este espaço exista e prospere dentro de uma ordem 

que possa ser respeitada por seus usuários os chamados internautas. Você 

também é assunto desse livro nesta primeira parte como aluno da educação 

a distância, com sugestões de organização e postura para que você possa ter 

conforto e prazer ao estudar. Finalmente, abordaremos os cuidados necessá-

rios para que você diminua a possibilidade de problemas com sua ferramen-

ta de trabalho indispensável para EAD que é o seu computador.

A segunda área engloba as aulas 4 e 5 e tem como objetivo apresentar a 

você a sua ferramenta de trabalho o computador. Abordaremos suas partes 

principais de maneira que você possa ir adquirindo, caso não tenha, uma 

maior intimidade com ele. Estarão disponíveis, nesta segunda parte, as no-



ções básicas de funcionamento da Unidade Central de Processamento e seus 

periféricos, colocando você em condições de uso dos mesmos para realizar 

suas cópias de segurança, participar de videoconferências e manuseio de 

leitura e gravação e cd (compact disc) e dvd (disco de vídeo digital).  

A terceira área engloba a aula 6 e tem como objetivo a apresentação das 

funcionalidades básicas do ambiente colaborativo de Educação a Distância 

Moodle que será utilizado no curso. No decorrer do curso você terá condi-

ções de interagir melhor com o ambiente Moodle e poderá fazer uso desta 

parte do livro como material de consulta que acreditamos que seja de muita 

utilidade para que você.

A quarta e última área engloba as aulas 7, 8 e 9 e tem como objetivo 

apresentar a você o Sistema Operacional do computador e as suas principais 

funcionalidades para que você tenha melhores condições de gerenciar suas 

pastas de arquivos tanto do curso quanto do seu trabalho ou entretenimen-

to. Esta parte também esclarece sobre os principais programas aplicados a 

tarefa que são os chamados aplicativos que pode lhe proporcionar, desde a 

edição de um texto simples, quanto de uma planilha eletrônica mais elabo-

rada e ainda vai estender seu entendimento em relação aos aplicativos que 

são ferramentas para uso de proteção do seu computador como os antivírus 

entre outras.
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Aula 1.  A educação a distância e o    
  ciberespaço e a cibercultura

Objetivo:

• reconhecer e relacionar termos e espaços virtuais utilizados na 

Educação a Distância.

Introdução
Nessa aula abordaremos a Educação a Distância - EAD trazendo para nos-

sa realidade o contexto em que se insere, uma vez que o local onde iremos 

interagir durante o curso deixa de ser uma sala de aula comum, em uma 

escola comum para a qual nos dirigimos todos os dias em horários específi-

cos. O ambiente no qual está inserida a Educação a Distância é totalmente 

virtual, a escola, as salas de aulas, os quadros de avisos, enfim todos os ele-

mentos com os quais estamos acostumados a encontrar e utilizar na escola 

presencial também existe na escola virtual. Sendo assim, o espaço cibernéti-

co ou “o ciberespaço” é utilizado com este fim, ou seja, a criação da escola 

e a definição dos elementos básicos que a compõem, além de permitir a 

associação dos alunos e professores para interagirem entre si durante desen-

volvimento do Curso.

Para viabilizar este novo espaço e criar as comunidades virtuais de uma for-

ma natural e que possibilitasse a interação entre as pessoas, para que esta 

convivência tivesse sucesso e progresso, também foi sendo criada aos pou-

cos uma “nova cultura” ou cibercultura compatível com esse “novo espa-

ço” ou ciberespaço, onde algumas regras fossem seguidas por todos. 

Estas novas regras norteiam comportamentos e recomendações básicas no 

processo de interação entre as pessoas e é chamada de Netiqueta. Ela se 

baseia em regras já existentes no mundo não virtual, com colocações claras 

que possibilitem a convivência e o aprendizado dentro de um ambiente co-

laborativo que também pretende ser produtivo. 

Finalmente trataremos das características indispensáveis ao perfil do aluno 

da Educação a Distância. 
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Sendo assim, as questões abordadas a seguir trarão os esclarecimentos ne-

cessários sobre os assuntos do capítulo para que você tenha todas as con-

dições de acesso, interação e sucesso neste novo ambiente de trabalho que 

você utilizará durante seu curso e sempre que você precisar.

1.1 A educação a distância
A educação enquanto formação geral do indivíduo garantida pelos seus di-

reitos de cidadão, tem ao longo das últimas décadas enfrentado inúmeros 

desafios para cumprir seu papel e alcançar seus objetivos. 

Segundo Zilma Ferreira de Oliveira, no site e EAD o avanço da tecnologia 

em diversas áreas do conhecimento tem criado um novo cenário bem mais 

desafiador e instigante para nós educadores ainda mais quando falamos de 

um mundo globalizado. 

Precisamos de profissionais nos quatro cantos do mundo e como nosso foco 

é o Brasil então, geograficamente diminui o espaço a ser alcançado, porém, 

ainda assim a distância entre as inúmeras regiões do nosso País nos impede 

de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 

Neste cenário desafiador, surge a Educação a Distância rompendo barreiras 

em relação ao ensino tradicional onde, por uma visão mais conservadora, 

apenas o professor seria o “sábio” e o aluno aquele que precisa do saber. 

Ainda De acordo com o site de Zilma Ferreira de Oliveira atualmente este 

cenário encontra pensamentos e práticas diferentes, onde o professor passa 

a ser um mediador das discussões em sala de aula criando as oportunidades 

dos alunos construírem seu conhecimento durante o processo de ensino 

aprendizagem. Trazendo para nossa realidade do ensino a distância, você 

enquanto aluno tem uma parcela importante neste processo de construção 

do seu conhecimento.  

Cabe a você, de forma sincera e autônoma, identificar se está aprendendo 

ao fazer as atividades propostas ao final de cada capítulo, bem como duran-

te sua participação nas aulas com o apoio do professor formador colocando 

suas questões de forma clara e objetiva e crítica durante o curso.  

Sendo assim, seja bem vindo a Educação a Distância, sinta-se a vontade des-

cubra suas qualidades neste novo mundo de possibilidades. 
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1.1.1 O Ciberespaço
Segundo http://eadtoc.blogspot.com.br/2013/04/ead-perspectivas-e-
-realidade.html

De acordo com Pierre Lévy a palavra “ciberespaço” foi inventada em 
1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica Neuro-
mante. No livro, o ciberespaço é o nome dado ao universo das redes 
digitais, onde é travada uma batalha virtual entre multinacionais e se 
transforma em um palco de conflitos mundiais, nova fronteira econô-
mica e cultural. 

O ciberespaço, segundo Pierre Lévy (1999, p. 92), “Eu defino o ciberes-
paço como um espaço de comunicação aberto pela interconexão mun-
dial de computadores e das memórias dos computadores.” 

A definição de LÉVY (1999) clareia o assunto para que possamos pensar 
melhor sobre ele. O espaço físico que delimita casas, escritórios, fábri-
cas, livrarias, shopping center, são ligados entre si por ruas, avenidas e 
rodovias que ligam cidades e estados, dessa forma as pessoas poder ir 
e vir de acordo com as suas necessidades do trabalho e da vida quoti-
diana. 

No espaço virtual aqui denominado de ciberespaço, também há uma 
diversidades de “locais” como escritórios, fábricas, livrarias, shopping 
virtual, que são interligados entre si pela infraestrutura que estabelece 
a interconexão mundial dos computadores nominada por LÉVY (1999) 
de ciberespaço. 

Comparando esses dois “mundos”, o real e o virtual, onde o real é o 
espaço físico propriamente dito e o virtual é a interconexão das redes 
em uma rede única conhecida como Internet, o ciberespaço se compõe 
por cada rede a ele conectada, sendo que diariamente recebe milhares 
de conexões de novas redes de computadores. 

Diariamente também são lançados milhares de novos sítios de Internet 
de todos os tipos sendo eles corporativos, de entretenimento, educa-
cionais, de comércio eletrônico, jornalísticos, científicos, entre tantos 
outros temas infindáveis.

Cada novo sítio disponibilizado em um espaço físico no seu respectivo 
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servidor de aplicações agrega mais um espaço físico ao ciberespaço 
mutante, dinâmico, infinito sem ser total. 

O que você acha disso? Se pensarmos que quando estamos diante de 
um computador com acesso a Internet, estamos diante de um universo 
de possibilidades disponíveis no ciberespaço e todas as infinitas possi-
bilidades de acesso à pesquisa que fizermos sobre determinado assun-
to, não nos dá a garantia de que “garimpamos” tudo que tinha dispo-
nível para pesquisar. Por isso, é infinito sem ser total, mas se você tiver 
certeza de que encontrou tudo possível sobre o assunto, aí então eu te 
pergunto: consultou em todas as línguas? Consultou em qual data? Afi-
nal, um segundo depois de sua pesquisa um novo artigo poderá ser in-
serido no ciberespaço sendo assim, o seu “tudo” foi parcial e não total. 

Portanto, temos uma infinidade de possibilidades sem, contudo, ter a 
totalidade de um tema ou de um assunto e se tivermos poderá ter sido 
no momento de sua busca.

Esta dinamicidade é a magia que a tecnologia nos proporciona em ter-
mos de interligação de máquinas que armazenam textos, imagens e 
música produzidos por pessoas como eu e você, nós em um mundo 
tecnológico e globalizado na era da informação.

O ciberespaço é como se fosse um “celeiro”, portanto, nele, guardamos o 

que acharmos importante “guardar”, afinal guardar um sítio de Internet em 

um servidor de aplicação, nada mais é do que armazenar ou estocar seus 

códigos de programação e seu conteúdo. 

Sendo assim, o ciberespaço existe, cresce e se modifica de acordo com nos-

sas próprias inserções e interações sejam elas em fóruns, em novos sítios, 

blogs (veja no próximo capítulo) publicações de artigos e assim por diante. 

Fazer parte deste mundo virtual é, também, participar desta “onda” ciberné-

tica irreversível e poderosa, acessível e passível de mudança feita por quem 

quiser aceitar este desafio. 

1.2 A cibercultura
Segundo http://eadtoc.blogspot.com.br/2013/04/ead-perspectivas-e-

-realidade.html
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Conceituar de forma definitiva a cibercultura não seria apropriado, uma 
vez que a cibercultura não é apenas o comportamento das pessoas no 
mundo virtual, e vai muito além disso. Como infere Lévy (1999, p. 17) 
“(...) conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de ati-
tudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem jun-
tamente com o crescimento do ciberespaço.” 

A partir desta definição Pierre Lévy, fica claro que a cibercultura pode-
ria ser pensada como um modo de conceber as relações sociais neste 
mundo paralelo chamado de ciberespaço, já estudado na seção anterior 
deste livro. 

Um mundo virtual e suas interconexões diversas em diversos pontos 
geográficos que proporcionam o surgimento de novos espaços virtuais, 
com a associação e relacionamento de pessoas entre si, bem como a 
extinção de outros espaços que caem em desuso pela própria dinâmica 
da criação e de novas necessidades impostas ao mundo virtual.

A Internet colabora, enquanto mídia inclusiva e convergente, com tudo 
que compõe a informação e com todas as pessoas que a ela tem acesso.

O homem enquanto agente de transformação no meio em que vive 
transforma o mundo, cria novas relações, estabelece novas tendências 
e novos parâmetros relacionados à sua época e às suas necessidades. 

A ciência também trabalha sob esta perspectiva crescente das necessi-
dades e expectativas humanas, que podem ser desde a cura para doen-
ças como o Câncer e a Aids, ou ainda o desenvolvimento de alimentos 
modificados geneticamente mais resistentes às pragas, com objetivo de 
diminuir os custos de e aumentar a produção a cada safra, entre muitos 
outros assuntos que este livro inteiro seria insuficiente para descrever.

Sendo assim, a Internet enquanto ferramenta de acesso ilimitado em 
termos e conteúdo disponível no ciberespaço e mídia poderosa e con-
vergente, coopera criando condições dinâmicas ao ciberespaço de ser, 
estar, existir e se modificar.

Novos grupos de discussão se formam a todo o momento, páginas pes-
soais, noticiários, novos vídeos sobre todos os assuntos são produzidos 
por profissionais e por pessoas comuns como eu, você, seus amigos, en-
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riquecendo e desenvolvendo, interligando e expandindo a cibercultura.

Afinal, quem limita o que deve buscar ou fazer na Internet é você de acordo 

com as suas necessidades de conhecimento e aprimoramento cultural ou 

de entretenimento ou ainda para obter informações importantes para seu 

trabalho enfim. Nesse mundo virtual sem fronteiras os limites somos nós 

mesmos e a cibercultura cresce e se modifica, se renovando e se recriando 

ao atender sem entender a ginástica do conhecimento e do aprendizado 

humano.

1.3 A netiqueta
Segundo http://eadtoc.blogspot.com.br/2013/04/ead-perspectivas-e-
-realidade.html

O homem vive em comunidade, grupo, desde suas primeiras aparições 
às quais temos acesso através de pesquisas científicas e registros his-
tóricos. Sendo assim, a convivência social sempre foi delimitada pelas 
regras de cada comunidade. 

Algumas são liberais, outras mais conservadoras, mas todas têm em co-
mum um traço claro das suas características e das regras que delimitam 
seus espaços e sua convivência social. 

Neste conjunto de regras de comportamento, estão em lados opostos 
o proibido do permitido e no meio termo o tolerável, admitindo 
um movimento dinâmico e natural que faz parte de uma sociedade em 
constante desenvolvimento.

Inseridas no contexto do ciberespaço estão às comunidades virtuais, 
e regras de bom comportamento são necessárias para permitir uma 
convivência pacífica, construtiva com base no respeito e cordialidade.

Neste contexto do ciberespaço, se insere a Netiqueta trazendo regras 
que possibilitem uma convivência respeitosa nos espaços virtuais.

A Netiqueta é um assunto tão vasto quanto instigante que se fosse explo-

rado em profundidade seria assunto para um livro inteiro, portanto nesta 

seção faremos uma abordagem bastante objetiva sobre o mesmo.

Se você ainda não leu, leia o 
livro “Cibercultura“ de Pierre 

Lévy. Neste livro, que é referência 
na área, o autor, filósofo e 

professor de origem Francesa, 
age como um provocador sobre 

o movimento social e cultural 
“oculto” dentro do ambiente 

virtual chamado de ciberespaço. 
Segundo o próprio Pierre 

Lévy, o livro é o resultado de 
um relatório encomendado 
pelo Conselho Europeu no 
âmbito do projeto “Novas 

tecnologias: cooperação cultural 
e comunicação”, e aborda 
as implicações culturais do 

desenvolvimento das tecnologias 
digitais de informação e de 

comunicação, sendo a proposta 
do mesmo pensar a Cibercultura.

Boa Leitura!

Nos grandes centros já é possível 
a contratação de Internet banda 

larga junto com o sistema de 
televisão a cabo.
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A Netiqueta ou se expandirmos o termo Network Etiqueta e para simplifi-

car: “etiqueta da rede de trabalho”, sendo a rede de trabalho a Internet que 

também é chamada de Rede Mundial de Computadores. 

Para ficar ainda mais simples, podemos conceituar a Netiqueta como uma 

forma de se comunicar com cordialidade no “mundo virtual”. 

Um pouco da história:
A IETF – Internet Engineering Task Force (Força tarefa de engenharia para In-

ternet) é  composta por profissionais da área de engenharia que contribuem 

para a engenharia e as evolução das tecnologias de Internet e tem como 

missão de acordo com a publicação da RFC 3160 (Request for Comments): 

• Identificar e propor soluções para problemas operacionais e técnicos na 

Internet;

• Especificar o desenvolvimento e uso protocolos para solucionar proble-

mas no uso da Internet;

• Fazer recomendações sobre padronizações desses protocolos.

Sendo assim, a IETF publicou a RFC 1855 no ano de 1995, um conjunto de 

diretrizes para Netiqueta que podem ser difundidas, usadas e adaptadas de 

acordo com a necessidade de cada espaço virtual e suas particularidades.

Abordaremos a seguir dois aspectos dessas recomendações para uso de cor-

reio eletrônico e chat (bate-papo), pois, teremos durante o curso  a necessi-

dade do uso com bastante freqüência destas duas ferramentas.

Em geral os servidores de Internet que disponibilizam o webmail uti-
lizam o protocolo seguro https para a autenticação de seu usuário 
e senha para acesso à caixa postal. Porém durante a navegação a 
mesma utiliza protocolo não seguro http, isso por que a comunicação 
fica mais rápida uma vez que o servidor não gasta tempo encriptar 
os dados e diminui a quantidade de dados a ser enviado do servidor 
para o cliente.

Segundo  http://eadtoc.blogspot.com.br/2013/04/ead-perspectivas-e-

-realidade.html, são recomendações para uso de correio eletrônico:
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• Nunca coloque em uma mensagem de correio eletrônico algo que 
você não colocaria em um cartão postal; 

•  Se você estiver enviando ou reenviando uma mensagem que recebeu, 
não altere o texto;

• Nunca envie ou encaminhe “corrente” ou mensagens falsas através 
de correio eletrônico;

• Assine suas mensagens de correio eletrônico.

Correio eletrônico está sujeito a fraude e falsificação de remetente de 
assunto e da própria mensagem. 

Esteja atento ao remetente das mensagens que você recebe e princi-
palmente daqueles que você resolve “abrir”. 

Você pode esta colocando seu computador e suas informações em 
risco.

Esteja atento!

Exemplo de mensagem falsa: 

ATENÇÃO!!! Vírus “fulano de tal” muito perigoso apaga tudo no seu com-
putador em questão de minutos. Envie esta mensagem para todos os con-
tatos da sua lista!

Em geral este tipo de mensagem tem como objetivo criar um pânico pela 

possibilidade de contaminação pelo suposto vírus, e isso aumenta o número 

de mensagens encaminhadas por usuários desavisados, congestionando a 

Internet. 

O correto é consultar sítios que tratam do assunto para verificar se é ou não 

um boato e na dúvida não encaminhe.

Exemplo de mensagem do tipo “corrente”:

É em geral uma mensagem que contém anexo uma apresentação de slides 
e no final vem o “golpe”. Envie esta mensagem para 15 pessoas e até o 
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final do dia você receberá um milagre na sua vida!

Existem outros textos com o mesmo teor com objetivo de impressionar e 

usar da boa fé do destinatário e fazendo com que muitas mensagens sejam 

enviadas. Em geral as apresentações de slides ocupam muito espaço, logo 

congestionam a Internet, alcançando o objetivo de quem iniciou a corrente. 

Não caia nessa!

Regra de ouro (segundo http://eadtoc.blogspot.com.br/2013/04/ead-
-perspectivas-e-realidade.html):

• Seja prudente no que você enviar e liberal no que você receber;

• Fale e não GRITE (a letra maiúscula significa FALAR GRITANDO);

• Evite enviar mensagens que despertem discussões inflamadas, e evi-
te responder este tipo de mensagem de correio mesmo que você seja 
provocado;

• Lembre-se que as pessoas com quem você se comunica podem estar 
do outro lado do mundo geograficamente falando. Se você enviar uma 
mensagem para a qual você deseja uma resposta rápida, lembre-se que 
a pessoa pode estar dormindo quando a mensagem chegar. Dê-lhe uma 
chance de acordar, ir trabalhar e acessar sua caixa postal;

• A fim de assegurar que as pessoas saibam quem você é não se es-
queça de incluir uma ou duas linhas, no final de sua mensagem com 
informações de contato;

• Verifique todos os endereços antes de dar início ao discurso longo ou 
pessoal. É também uma boa prática incluir a palavra “Longo” no cabe-
çalho e no campo “assunto” para que o destinatário saiba que vai levar 
tempo para proceder a leitura e responder se for o caso. Mensagens 
contendo mais 100 linhas são consideradas “longas”;

• Lembre-se que o destinatário é um ser humano cuja cultura, lingua-
gem e humor têm diferentes pontos vista em relação ao seu;

• Não envie e-mail com arquivos em anexo muito grandes, pois isso 
pode fazer com que sua mensagem não seja entregue, ou para ser en-
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tregue ela pode consumir muitos recursos de Hardware (memória Ram 
e link de Internet). 

• Uma boa regra seria não enviar um arquivo maior que 50 kilo-
bytes (veja sobre capacidade em bits/bytes na parte 2);

• Para diminuir o tamanho do arquivo utilize uma ferramenta de 
compactação de arquivos (ex. Winzip, Winrar, etc.) isso facilita o 
envio por e-mail;

• Se isso não resolver divida o arquivo em arquivos menores dentro 
de uma sequência possível de ser remontada pelo destinatário. 

Use smileys/emotions* mas use com moderação.

• :-) O emotion ao lado é um exemplo de um sorriso (vire a cabeça para 

esquerda para ver melhor a expressão do emotion). Não pense que a 

inclusão de um smileys fará o destinatário feliz com o que você disser ou 

faça desaparecer algum comentário que possa insultá-lo;

• Use símbolos para enfatizar. Ex: *Isto* é o que quero dizer;

• Seja breve sem ser excessivamente seco ou deselegante; 

• Ao responder a uma mensagem, basta incluir material original para ser 

entendido, nada mais. 

*emotions em português significa “expressão”. Sendo assim, existem vá-

rios tipos de expressão como: feliz, triste, zangado e assim por diante, os 

emotions são utilizados para “dar emoção” ao diálogo.

Dicas para conversar em chat

• Evite “teclar” com estranhos;

• Nunca concorde em encontrar com estranhos que conheceu virtualmen-

te;

• Sempre se despeça ao sair do chat e aguarde a outra pessoa confirmar; 
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• Se você enviar uma mensagem no chat para umapessoa e ela não res-

ponder, por mais deselegante que seja da parte dela, não insista, isso 

poderia “inflamar” o chat e gerar discussões desnecessárias;

• Seja cuidadoso com gírias ou acrônimos* locais.

*Acrônimo é o nome usado para a abreviação de palavras ou expressões, 

muito usado em chat, uma vez que falamos mais rápido do que escrevemos, 

abreviar é uma prática comum. 

Ex.: TTFN   (Ta-ta for now - Tchau por agora).

1.4 O perfil do aluno da educação a   
 distância

Segundo http://eadtoc.blogspot.com.br/2013/04/ead-perspectivas-e-
-realidade.html, alunos e professores são os sujeitos envolvidos no pro-
cesso ensino/aprendizagem independente de qual seja a forma adota-
da do ensino, presencial ou a distância. 

O professor participa como mediador das questões e conteúdos pro-
postos por ele em sala de aula e o aluno atua, participando e recebendo 
os benefícios deste processo no sentido de construir novos conheci-
mentos a partir dos muitos que ele já dispõe, seja ele de formação geral 
ou cultural.

O perfil do aluno no ensino presencial pode às vezes ser mais passivo 
do que ativo, é comum em salas de aulas no ensino presencial em vá-
rios níveis seja da Educação Básica (ensino fundamental e médio) ou do 
Ensino Superior, ver alunos que assistem às aulas conversando com o 
colega ao lado, olhando outro material que naquele momento ele jul-
gue ser mais importante do que a presença do professor e o conteúdo 
que ele pretende apresentar.

Nesse cenário real do ensino presencial, assistimos algumas vezes mui-
to mais o esforço de professores com a proposta de ensinar, do que o 
esforço de alunos com a proposta de aprender.

Na nossa realidade do ensino a distância, o cenário em sala de aula 
é o mesmo, a diferença é que deixamos de frequentar uma sala de aula 

Leia mais sobre acrônimos em:
http://www.microsoft.com/
brasil/athome/security/online/
netiquette.mspx#EDD Acesso 
em: 20 jan. 2009.

Leia mais sobre chat:
http://www.abusar.org/rfc.htm
http://www.microsoft.com/
brasil/athome/security/online/
chatsafety.mspx Acesso em: 20 
jan. 2009. 

Lei mais sobre Netqueta:
http://www.microsoft.com/
brasil/athome/security/online/
netiquette.mspx Acesso em: 20 
jan. 2009.

http://www.icmc.usp.br/
manuals/BigDummy/netiqueta.
html Acesso em: 20 jan. 2009.
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presencial e passamos a estar numa sala de aula virtual. 

Isso significa que muito embora o ambiente do ensino a distância seja 
virtual, o ensino a distância continua sendo real e isso deve estar muito 
claro na sua mente enquanto aluno dessa modalidade.

Nela você tem maior responsabilidade com o seu aprendizado, não que 
o professor diminua seu compromisso com o ensino, mas o professor 
já não está presente como da forma costumeira.  O professor formador 
está à sua disposição para tirar as dúvidas que você colocar para ele. 

Não é mais o professor quem vai perguntar a você se entendeu o con-
teúdo. É você quem vai se perguntar se entendeu o conteúdo.

As atividades propostas ao final de cada capítulo darão a você condi-
ções para responder esta pergunta sem o menor problema, fique tran-
quilo em relação a isso, mas é importante que você esteja pronto para 
esta autoavaliação que deve passar a ser uma nova prática.

Dicas para que você se aprimore e aproveite o máximo do seu 
curso a distância:

• Organize seu material de estudo tanto no físico (livros e materiais 
impressos) quanto no virtual (pastas para material de estudo e ativi-
dades);

• No seu computador ou pen drive (veja mais na parte 2 deste livro) 
crie uma pasta para cada componente curricular do curso;

• Esteja atento aos cronogramas disponibilizados no ambiente virtual 
pelos professores formadores;

• Participe dos fóruns (veja mais na parte 3 deste livro). Um fórum so-
bre determinado assunto é proposto para que as discussões sobre cada 
tema avancem e claro o professor formador fará os apontamentos e 
observações à medida que isso for necessário;

• Lembre-se, a participação em fórum é parte da avaliação de acordo 
com a dinâmica de cada professor, portanto, participe de forma qualita-
tiva, ou seja, evite dizer que concorda com o colega sem dar uma con-
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tribuição para a discussão. Esse tipo de participação como não agrega 
valor à discussão, pode contar ponto negativo na sua avaliação;

• Faça todas as atividades propostas pelo professor formador, pois são 
elas ferramentas para seu aprendizado e para que ele possa avaliar 
você da melhor forma possível;

• Capriche na apresentação dos seus trabalhos escritos ou em apresen-
tação virtual se for o caso. Lembre-se você não tem como avaliar o que 
quem está te assistindo está pensando da sua apresentação, portanto 
dê o seu melhor!

• Seja cordial no tratamento com os seus colegas. Use a Netiqueta.

• Cumpra os prazos estabelecidos pelo professor formador.

• Tenha um bom curso.

Resumo
Por meio do conteúdo estudado nesta aula ficou claro a necessidade de você 

saber e se adaptar ao perfil do aluno da Educação a Distância.  

Utilizando a Netiqueta fica bem mais fácil interagir virtualmente sem pro-

vocar polêmicas, ou ser mal entendido, possibilitando a você todas as con-

dições de navegação na Internet por diversos sítios participando de forma 

passiva ou ativa deste novo mundo virtual.

Este novo mundo virtual nos descortina um novo conceito: a cibercultura; 
formado pelo “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, 

de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem jun-

tamente com o crescimento do ciberespaço formada pela interligação das 

redes e memórias dos computadores” como define Pierre Lévy. 

Levando em consideração que agora você tem todas as condições de “pe-

rambular” pelo ciberespaço, este espaço cibernético virtual onde se projeta 

a vida real e vice-versa, fazendo de você uma pessoa enquanto cidadão do 

mundo real, e um internauta para o mundo virtual.  

Neste mundo de possibilidades, a Educação a Distância é apenas uma de-

las, por maior que seja sua importância no contexto do nosso curso para o 
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qual este caderno foi escrito.

Atividade de aprendizagem
1. Ao ler sobre o perfil do aluno da Educação a Distância você afirmaria que 

o aprendizado dele depende:

a) Somente do aluno, pois a distância não tem quem lhe ensine como na 

sala de aula normal.

b) Uma grande parcela de esforço do aluno uma vez que para o professor 

formador lhe tirar dúvidas é preciso que ele traga suas dúvidas para o am-

bientes virtual destinados a elas e as discussões de cada capítulo

2. Escreva em poucas palavras os termos utilizados neste capítulo fazendo 

relacionamentos entre os mesmos (Educação a Distância, Ciberespaço, Ci-

bercultura, Netqueta)

Na próxima aula:

Nós já sabemos que virtualmente é possível aprender, ensinar e criar um 

número infinito de possibilidades de utilizar o espaço virtual. Sendo assim, 

vamos alargar nossos horizontes aprendendo,na próxima aula,o que a Inter-

net pode nos oferecer. Vamos lá?



Rede e-Tec BrasilAula 2 - A internet e seus serviços 27

Vamos iniciar o nosso segundo encontro? 

Pois bem, nesta aula trataremos a Internet de forma conceitual uma vez que 

já estudamos na aula anterior o contexto do ciberespaço, da cibercultura, e 

a Netiqueta e já sabemos que este contexto virtual está dentro do que cha-

mamos de Internet que é por si só, uma convergência magnífica de mídia 

nos dias atuais (texto, fotografias, vídeos, noticiários e etc.).

Já que existe um espaço virtual, vamos entender como ter acesso a ele e 

conhecer alguns aplicativos que nos proporcionarão esta “viagem” que a 

partir de agora será chamada de navegação, cujo roteiro depende de cada 

um de nós.

Pesquisar é preciso, portanto, a pesquisa na Internet é um assunto a ser 

abordado nesta aula, uma vez que ao estar diante do computador conecta-

do à Internet vem à mente, e surge aquela pergunta que não quer calar: E 

aí? O que é que eu faço? A resposta é: Pesquise e na seção “pesquisando na 

Internet” você descobrirá como.

Os serviços de Internet são diversos e iremos comentar apenas os que são 

necessários para nosso uso durante o curso, outros você descobrirá confor-

me for aumentando sua necessidade do uso dos mesmos.

E finalmente, pratique Internet com segurança, pois ao navegar você corre 

riscos que devem ser minimizados com cuidados simples, tanto de proteção 

em termos de aplicativos (antivírus), quanto em relação à sua conduta en-

Aula 2. A internet e seus serviços

Objetivos:

• acessar e navegar na Internet;

• fazer pesquisas; e

• criar e enviar e-mails.
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quanto usuário.

Vamos nos divertir e abrir nossos horizontes informacionais nesta aula? Es-

pero que sim, para mim o principal é que você aprenda e goste do que 

vamos estudar!

2.1 A Internet
Segundo http://rosinetec.blogspot.com.br/2011/09/um-pouco-sobre-
-Internet.html:

A Internet é chamada de rede mundial de computadores composta por 
diversas redes diferentes entre si em vários pontos geográficos espa-
lhados pelo mundo, interligados fisicamente por uma infraestrutura de 
comunicação de dados capaz de permitir a “viagem” dos envelopes 
de dados (pacotes TCP/IP) entre a rede de origem e a rede de destino 
passando por diversas outras redes ao longo do caminho.

Dá para explicar melhor?

Vamos lá!

A rua que dá acesso à sua casa pode ser comparada à linha telefônica 
que você usa para se conectar à Internet.

Ao sair de sua casa e ir a uma loja, por exemplo, que fica do outro lado 
da sua cidade, possivelmente você irá utilizar uma avenida mais larga, 
com possibilidade de passar mais carros ao mesmo tempo, ou seja, en-
quanto na rua da sua casa passa 2 (dois) carros por vez em sentidos 
contrários, na avenida mais larga que você usa para chegar ao shopping 
é possível passar 8 carros por vez em sentidos contrários, portanto, a 
capacidade de carros por minuto é 3 (três) vezes maior na avenida, se 
comparada a capacidade de carros que pode trafegar ao mesmo tempo 
na rua da sua casa.

Sendo assim, quando você conecta fisicamente seu computador à Inter-
net a linha telefônica de acesso que você usa, tem uma vazão de dados 
bem menor que as linhas de dados que interligam os servidores da 
corporações/Empresas na Internet uma vez que vários usuários, assim 
como você precisam de acesso ao mesmo servidor ao mesmo tempo. 
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Os mapas geográficos são utilizados para demarcar divisões geográ-
ficas e territoriais e identificar Países, Estados, Cidades e Bairros. Os 
mapas rodoviários utilizam os mapas geográficos e interliga cidades 
por meio das rodovias estaduais, e os estados através das rodovias 
federais.

Os mesmos mapas também são utilizados para mostrar as ligações ge-
ográficas das linhas de dados de baixa velocidade da rede de telefonia 
dos estados e de alta velocidade, chamadas de infovias, entre estados 
e entre países. Os dois tipos de linhas são utilizadas por nós usuários 
de forma transparente, uma vez que não é necessário para nós saber 
onde passa a “informação” para chegar até nós, o importante é que ela 
esteja disponível quando fizermos acesso à  Internet. 

A título de curiosidade, a figura abaixo mostra a ligação via Embratel 
do Brasil ao continente americano e europeu. Estas ligações são feitas 
por cabos submarinos utilizando fibra óptica de alta performance (in-
fovias).

No Brasil, a distribuição das linhas de dados de alta velocidade, tam-
bém chamadas de backbone (espinha dorsal), são o meio de transpor-

Figura 1 
Fonte: autor
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te através do qual, os dados trafegam dentro do País e são distribuídos 
para as diversas localidades por meio das linhas telefônicas convencio-
nais, linhas de celular ou ondas de rádio.

Segundo dados do sítio da Embratel a empresa dispõe atualmente do 
maior backbone de Internet da América latina, em termos de abran-
gência territorial, atendendo mais de 300 localidades em todo o país 
além de dispor de linhas internacionais já mostradas anteriormente..

A figura acima é um exemplo da presença da Embratel no terri-
tório brasileiro http://www.embratel.com.br/Embratel02/cda/
portal/0,2997,MG_P_951,00.html  Acesso em: 22 jan. 2009.

Observe que o mapa mostra uma concentração do atendimento do acesso 

às redes de alta velocidade nas regiões Sul e Sudeste devido à concentração 

populacional e de empresas que utilizam cada vez mais os serviços de tele-

fonia/ Internet.

Isso também nos permite entender melhor quando se fala que a  Internet 

está “lenta”, pois, também, há congestionamento nas linhas de dados, as-

sim como acontece congestionamento nas vias de acesso, as cidades nos os 

horários de maior movimento. 

Nos últimos dez anos houve um avanço significativo sobre a instalação de 

linhas de alta velocidade nas regiões do país mais distantes dos grandes 

Figura 2 
Fonte: autor
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centros e este é um caminho que não tem mais volta. Um exemplo é este 

programa de educação a distância E-tec e a universidade aberta - UA que 

está sendo implantado pelo Ministério da Educação do qual você também 

participa. É um novo Brasil onde o mundo virtual vence a distância territorial 

democratizando a informação e a educação para todos.

2.1 Conectando a internet
Conectar significa estabelecer uma ligação entre um ponto e outro. Uma 

ponte sobre um rio é um exemplo simples de ligação entre uma margem e 

outra. A margem oposta do rio, é a “ligação” que a ponte faz, permite-nos 

passar de um lado para outro do rio em sentidos contrários.

Segundo http://rosinetec.blogspot.com.br/2011/09/um-pouco-sobre-In-
ternet.html, ainda pensando na ponte que é permanente em seu devido 
lugar, a conexão a Internet pode ser feita, utilizando a linha telefônica 
fixa (como se fosse à ponte) e, também, podemos utilizar a linha telefô-
nica via rádio, frequência ou linha de celular.

É como se para atravessar o rio você pudesse optar pela ponte ou por 
uma barca um pouco mais lenta ou por um avião (pelo ar) bem mais rá-

Figura 3 - Ponte Maurício de Nassau – PE (Ponte mais antiga da América Lati-
na/1643) 

Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select_action=&co_obra=15762&co_mi-
dia=5 Acesso em: 01/01/2009.
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pido e assim por diante, ou seja, você teria várias formas para escolher 
entre elas para atravessar o rio, lembrando que cada uma delas tem 
custo compatível com as condições, velocidade e conforto da travessia.

2.2.1 Tipos de conexão
Segundo http://rosinetec.blogspot.com.br/2011/09/um-pouco-sobre-
-Internet.html

a. Linha Telefônica Discada (fixa)

O acesso à  Internet  através da linha de telefone fixo é também chama-
da de linha discada. O que você necessita fazer para conseguir acesso é:

• Verifique com a companhia telefônica que atende a sua cidade se a 
sua linha de telefone fixo tem disponível o serviço ADSL (veja mais no 
item b desta seção); 

• Não havendo disponibilidade, você então poderá verificar qual o pro-
vedor de acesso mais próximo de você para diminuir o custo de ligação 
por minuto, pagar pela criação de uma conta de acesso que em geral, 
também, será uma conta válida de e-mail com acesso à caixa postal 
com um limite de espaço definido pelo provedor;

• Este serviço é pago diretamente ao provedor de acesso. Neste caso 
para saber o custo de Internet por mês, você deverá somar custo do 
acesso no provedor (mensal), e o custo da conta telefônica, uma vez 
que quanto mais tempo conectado, mais caro fica, pois os pulsos serão 
cobrados de acordo com o tempo de conexão;

• Durante o tempo em que você estiver conectado, a linha estará de-
dicada a conexão, portanto, não será possível fazer ou receber outras 
ligações;

• Importante dizer que o acesso à  Internet  dessa forma utiliza a placa 
de fax modem interna do seu computador, e haverá um limite de velo-
cidade de transmissão de dados que poderá variar de 30kbps a 56kbps 
dependendo da qualidade da linha telefônica da sua região.

b.  Linha Telefônica ADSL
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Do Inglês Asymmetric Digital Subscriber Line (Assimétrico Digital 
Assinante Linha), Sistema que permite a utilização das linhas telefôni-
cas para transmissão de dados em velocidades maiores que as permiti-
das por um modem convencional.

• Havendo a disponibilidade do serviço ADSL na sua linha telefônica você 
poderá contratá-lo diretamente com a empresa que lhe fornece a linha;

• Há também a necessidade do provedor de acesso que você pagar pela 
criação de uma conta de acesso, que em geral também será uma conta 
válida de e-mail com acesso à caixa postal com um limite de espaço 
definido pelo provedor;

• Este serviço é pago diretamente ao provedor de acesso. Nesse caso 
para saber o custo de  Internet  por mês, você deverá somar custo do 
acesso no provedor, e o custo do serviço ADSL;

• Durante o tempo em que você estiver conectado a linha estará dispo-
nível para fazer ligações normalmente, ou seja, uma linha que dispõe 
do serviço ADSL é chamada de linha de dados e voz, pois permite as 
duas operações ao mesmo tempo;

• O acesso à Internet  via ADSL, utiliza um modem ADSL e o limite de 
velocidade dependerá da sua opção no momento da contratação do 
serviço, sendo que em geral existem velocidades de 256kbps;

• A conexão à  Internet  através de ADSL é também chamada de Inter-
net banda larga.

c. 3G 

3 G  é a terceira geração de telefonia móvel

• Com a globalização e as fronteiras de importação abertas (década 
de 90) foram surgindo novos aparelhos de celular com mais funcio-
nalidades o que foi exigindo, também, uma adequação da tecnologia 
de comunicação de dados oferecidos pelas operadoras de celular no 
sentido de atender a crescente demanda de usuários e maior exigência 
de serviços;
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• A primeira geração permitia ligações de voz, naquela época (década 
de 90) o celular era utilizado apenas para “falar” de qualquer lugar 
onde houvesse a cobertura do sinal, isso foi um feito para a época; 

• A segunda geração ainda utilizada no Brasil possibilitou serviços 
como sms – (Short Message Service) que significa serviços de men-
sagens curtas;

• A terceira geração 3G  inclui tudo da 1ª e 2ª geração e adiciona exibi-
ção de vídeos e fotografias com alta qualidade e velocidade dentro de 
padrões aceitáveis para a geração atual e tudo isso pode ser utilizado 
pelo seu telefone celular ou pelo seu computador, através da conexão 
com um modem 3G.  Procure uma operadora de celular que atende a 
sua região e verifique a disponibilidade do serviço.

2.2.2 Navegadores de internet
O uso da  Internet comercial no Brasil se deu na década de 90 mais espe-

cificamente a partir do ano de 1994 após o surgimento do Mosaic que foi 

o primeiro navegador de  Internet a suportar imagens e texto.  Atualmente 

existem inúmeros aplicativos para navegar na  Internet . 

Nesta seção iremos destacar apenas dois:  Internet Explorer que é o nave-

gador de de propriedade da Microsoft Corporation, o que significa dizer 

que ele é um aplicativo para Windows, sendo este um sistema operacional 

proprietário, então há a necessidade do pagamento de licença de uso do 

mesmo (veja sobre licença com revendedor do seu computador).

Se a sua opção for o navegador Firefox então você terá como instalá-lo tanto 

em sistema operacional Windows quanto em Linux.

Em geral, o que deve ser verificado por você na escolha do navegador a 

utilizar, e esta regra também serve para outros aplicativos, é verificar os se-

guintes itens: licença de uso, segurança, uso de espaço em disco e rapidez.

2.2.3 Pesquisando na internet
É preciso antes de tudo esclarecer o seguinte: navegar na  Internet  não pres-

supõe um conhecimento anterior de nada diferente do que você já conhece 

em relação a localizar uma loja de instrumentos musicais em uma cidade que 

você acabou de chegar. 

Ficou interessado? Então, leia 
mais em:

http://pt-br.www.mozilla.com/
pt-BR/products/firefox/

http://www.microsoft.com/
brasil/windows/
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A regra básica é procurar. Como? Bem, você pode procurar pela lista telefô-

nica o número de telefone e endereço ou, simplesmente pedir informação a 

uma pessoa que passa pela rua, bem como a um guarda de trânsito e assim 

por diante.   

Como no caso comentado acima, pesquisar qualquer assunto na Internet 

pode ser tão fácil e rápido, quanto mais específica for à forma como você 

consulta.

Essa eu não entendi. Você entendeu?

Vamos ao exemplo:

Você quer saber sobre a manga de camisa que está na moda. Você pode 

entrar em sítio de busca e pesquisar por: “manga”.

Dê uma olhada no resultado de uma pesquisa no sítio de busca Google ape-

nas com a palavra “manga”.

Web

Resultados 1 - 10 de aproximadamente 129.000.000 para manga (0,08 
segundos) 

Pesquisas relacionadas: 

manga fruta desenho manga manga naruto anime

A pesquisa pela palavra “manga” foi tão genérica que a aplicação de busca 

retornou dica para que você seja mais específico. Observe no resultado da 

pesquisa a onde está escrito pesquisas relacionadas.

Refinando a busca: Manga + verão (vamos especificar melhor nossa 
pesquisa)

Web

Resultados 1 - 10 de aproximadamente 511.000 para manga + verão (0,06 
segundos) 
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Portanto quanto mais específico você for, melhor:

Pesquisando por: manga de camisa + masculina + verão 2009

Web

Resultados 1 - 10 de aproximadamente 12.600 para manga de camisa + 
masculina + verão 2009

Observe que uma pesquisa genérica retorna uma infinidade de sítios onde 

tem a ocorrência da palavra buscada, quanto mais especifica for sua busca 

(busca=pergunta), mais objetiva é a resposta do sítio de busca, seja ele 

qual for. Em geral os sítios de busca dispõem de opções de pesquisa avança-

da que dão dicas para você formar uma pergunta que retorne um resultado 

mais eficiente.

Os apontadores abaixo indicam mais alguns sítios de busca:

http://www.altavista.com

http://www.yahoo.com.br

http://cade.search.yahoo.com/

2.3 Serviços de internet 
Os serviços oferecidos pelos servidores de Internet são inúmeros, porém, 

nessa seção iremos destacar os principais.

2.3.1 Download e upload
O termo download (baixar carga) é utilizado para copiar um arquivo de um 

sítio de Internet para o seu computador (local). Exemplo: Baixa uma música 

ou um arquivo do ambiente Moodle.

O termo upload (subir carga) é utilizado para copiada um arquivo do seu 

computador local para um sítio de Internet. Exemplo: Enviar um arquivo para 

ambiente Moodle (Postar um trabalho) a partir  do seu computador local.

2.3.2 Correio eletrônico
O correio eletrônico é o famoso e-mail. É a aplicação que nos permite enviar 

(item retirado do site http://
rosinetec.blogspot.com.

br/2011/09/um-pouco-sobre-
Internet.html)
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mensagens entre usuários na Internet (veja regras de Netiqueta na aula. 01 

deste material).

Uma mensagem de correio eletrônico é composta pelos seguintes 
campos:

Destinatário: Aqui você informa a conta de correio de destino da mensa-

gem. Você poderá informar mais de uma conta. Em geral costuma-se sepa-

rar uma conta da outra usando a vírgula;

CC: Significa com cópia. Neste campo você informa as contas de correio que 

deverão receber uma cópia da mensagem;

CCO: Significa com cópia oculta. Aqui você informa a(s) conta(s) de correio 

que você quer enviar esta mensagem, sem que os demais usuários saibam 

que a mensagem foi enviada a outros destinatários;

Assunto: Neste campo você especifica o assunto da mensagem. Seja su-

gestivo. Colocar um assunto e tratar de outro no corpo do e-mail é uma 

conduta inadequada e você poderá perder a credibilidade junto aos seus 

destinatários; 

Outras opções: Alguns servidores de correio eletrônico disponibilizam a op-

ção de solicitar confirmação da mensagem quando a mesma for enviada  e 

ainda permite especificar a necessidade de urgência da mensagem (normal, 

média ou alta).

Vale lembrar que mensagens de publicidade não solicitadas são considera-

das spam e podem ser denunciadas pelo destinatário se ele sentir incomo-

dado com a mesma.

Adquirindo uma conta de e-mail:

Uma conta de correio eletrônico poderá ser criada a partir da sua conta de 

acesso à Internet do seu provedor, ou ainda em sítios que ofereçam gratui-

tamente este serviço, bastando apenas que você preencha o cadastro para 

criação e liberação da mesma.

O critério de escolha do sítio para criar sua conta de correio eletrônico, po-

derá ser o tamanho da caixa postal, a disponibilidade de acesso para links de 
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baixa velocidade (se este for o seu caso) e eventuais serviços, tais como chat 
com usuários online durante o acesso a sua caixa postal, serviço de agenda 

e assim por diante. Cabe a você analisar as vantagens e fazer a sua escolha. 

Em geral tanto seu provedor quanto o sítio que lhe fornecerá a conta de e-

-mail também irá disponibilizar acesso a caixa postal através do seu navega-

dor de  Internet. Caso você prefira utilizar um cliente de e-mail você poderá 

utilizar o Outlook Express que é o pacote de aplicativos de  Internet  proprie-

tário da Microsoft (o Internet Explorer faz parte deste pacote). 

A configuração de uma aplicação cliente de e-mail independente de qual 

seja segue os seguintes passos:

• Informar e-mail: Informe o nome da conta de e-mail registrada por 

você no servidor;

• Informar servidor SMTP: Informe o nome fornecido pelo seu provedor 

de Internet;

• Informar servidor POPO3: Informe o nome  fornecido pelo seu prove-

dor de Internet;

Assim como no acesso à caixa postal por meio do navegador de Internet, 

também através do cliente de e-mail você terá a disponibilidade das seguin-

tes pastas: caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados e itens excluídos 

(um tipo de lixeira).

Abaixo alguns sítios onde você poderá se cadastrar e adquirir sua conta de 

e-mail 

http://www.gmail.com

http://www.hotmail.com

http://www.bol.uol.com.br

2.3.3 Redes sociais 
As redes sociais são criadas pelo relacionamento entre pessoas no ambiente 

virtual que poderá ocorrer através de fóruns de discussão, blogs, chat, orkut 
e assim por diante. As pessoas interagem e discutem assuntos de interesse 
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comum, criando e fortalecendo estes laços de interação, estabelecendo no-

vas ligações na vastidão do virtual.

O Fórum é um espaço aberto para discussões de determinados assuntos es-

pecíficos por área. Em geral, um fórum tem um usuário responsável pela me-

diação das discussões chamado de mediador, com o objetivo de monitorar o 

desenvolvimento do mesmo. Ao participar de um fórum verifique as regras 

de comportamento estabelecidas pelo mediador (Netqueta do fórum).

O Blog é uma contração das palavras em inglês weblog que significa diário 

na Internet. Portanto não existe uma regra de assunto para que você crie 

um blog. 

Atualmente você poderá fazer um blog na Internet sobre qualquer assunto 

de seu interesse, e claro que, você tenha condições de estar sempre fazendo 

as atualizações, uma vez que diário pressupõe atualização diária. Depende 

da sua proposta, porém, deverá haver uma frequência definida por você 

destas atualizações para que seu blog seja visitado e para que valha a pena 

mantê-lo em funcionamento.

O Flog ou fotolog é um espaço pessoal onde a pessoa coloca fotos que se 
complementam ou não, mas que  tem frequência na atualização. Note que 
é dado o direito de comentário sobre as suas fotos aos usuários que visitem 
o seu flog. 

Procure relacionar com as pessoas no mundo virtual sem expor sua 
privacidade. Você nunca terá certeza de quem realmente está do ou-
tro lado da linha. Apenas seja um usuário prudente e consciente!

2.4 Cuidados com a internet 
A Internet como já vimos dispõe de enormes possibilidade de acesso a todo 

tipo de assunto, através de biblioteca eletrônica, museus, redes sociais, pági-

nas pessoais, grupos de discussão de todos os tipos e assuntos possíveis que 

podemos ou não imaginar. 

Considerando que quando estamos diante da tela do computador em geral 

não temos como ver quem está do outro lado, também há uma dificuldade 

em saber como identificar sítios maliciosos que em geral estão disfarçados 

com a intenção clara de se apropriar de informações pessoais dos computa-

(item retirado do site http://
rosinetec.blogspot.com.
br/2011/09/um-pouco-sobre-
Internet.html)
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dores que se conectam a eles.

Existem algumas recomendações básicas para que você possa se proteger e 

a primeira que destacamos é o uso de um programa antivírus. Existem vários 

fabricantes de antivírus sendo que a maioria deles possuem sistemas proprie-

tários exigindo assim que você compre a licença de uso e abaixo destacamos 

os principais:

http://www.mcafee.com/br/default.asp

http://www.pandasecurity.com/brazil/ - este sítio dispõe de uma análise 

online gratuita do seu computador é só clicar no link relacionado.

http://www.avgbrasil.com.br

http://www.avg.pt/noticias.aspx?new=24 – este link contém versão 

para download free (livre de licença) para uso doméstico.

A segunda é o uso de firewall (parece de fogo) do próprio sistema operacio-

nal ou agregado ao antivírus. O firewall é um software aplicativo que tem 

como função monitorar o tráfego de rede do seu computador, procurando 

por pacotes de dados suspeitos em potencial que possa tentar acesso não 

autorizado ou que contenha códigos considerados duvidosos ou maliciosos. 

É como se fosse um “guarda de portaria” eficiente de um estabelecimento 

qualquer. A função dele é só deixar entrar quem estiver com a devida 
autenticação através do crachá. Quem estiver com atitudes suspeitas 
ele poderá abordar e quem estiver sem crachá não vai entrar.

Chegamos ao final deste capítulo acreditando que conseguimos dar a você 

uma noção da Internet e suas nuances. Como não são muitos os temas aqui 

abordados, gostaria de deixar a você a indicação de um sítio de Internet que 

contém, além de uma cartilha completas sobre pragas na web, ainda dispõe 

de vídeos divertidos que abordam estes temas técnicos com linguagem mais 

nossa do dia a dia que, tenho certeza, muito irá colaborar para aumentar a 

sua intimidade com a Internet e suas oportunidades e perigos. Bom diverti-

mento e um ótimo aprendizado.

http://www.antispam.br/videos/
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Resumo
Ao ter entendido a necessidade de alguns cuidados com a Internet você 

terá todas as condições de participar das redes sociais, enviar e receber men-

sagens de correio eletrônico, baixar arquivos de sítios confiáveis, pesquisar e 

navegar na Web com mais consciência e tranquilidade independente do tipo 

de conexão discada, ADLS ou 3G. 

Enfim, você tem agora todas as condições de navegar na Internet, intera-

gindo e participando do movimento das redes sociais, colaborando, apren-

dendo e principalmente usufruindo do virtual e se tornando também um 

cidadão neste novo mundo que descortina aos nossos olhos. 

Atividades de aprendizagem
1. Ao necessitar falar com uma pessoa por telefone e não conseguir, qual 

serviço de Internet você usaria para tentar estabelecer uma comunicação?

a) Correio eletrônico (e-mail);

b) Colocaria uma mensagem no seu Blog;

c) Colocaria uma foto no seu Flog.

2. Escreva, em poucas palavras, o que caracteriza um acesso inseguro à In-

ternet.

Nesta aula já nos tornamos capazes de reconhecer a Internet e alguns de 

seus principais serviços, portanto, estamos prontos para navegar e aprender 

cada vez mais.

Sendo assim, é necessário que estejamos atentos a alguns cuidados gerais 

em relação à postura no computador, organização do nosso estudo e, claro, 

cuidado com nossa ferramenta de trabalho que é o computador, o grande 

aliado do estudo a distância. 

Na próxima aula você terá algumas orientações básicas sobre estes assuntos 

e muito mais. Vamos lá? 

Leitura altamente recomendada:
Cartilha de Segurança para 
Internet, versão 3.1 / CERT.br 
São Paulo: Comitê Gestor da 
Internet no Brasil, 2006. Obter 
em: http://cartilha.cert.br/livro/
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Aula 3. Você em foco

Objetivos:

• conhecer o ambiente de estudo; e

• dar dicas de organização do ambiente de estudo e como cuidar 

do seu computador.

Preparado(a) para o nosso terceiro encontro? Vamos começar?

O Estudante e sua postura
Segundo http://www.slideshare.net/Oberlania/educaa-fsica, compreen-
der que o nosso corpo e a nossa mente recebem influências no nosso 
dia a dia é de fundamental importância para entendermos os cuidados 
que devemos ter com eles. Um aspecto bem interessante é analisarmos 
nossa postura e nosso comportamento durante o dia, verificar se esta-
mos sentando corretamente e alinhados. Se ao ficar muito tempo em 
pé numa fila estou apoiando-me, o tempo inteiro, em apenas uma per-
na, estes fatos podem nos ajudar a identificar compensações estabele-
cidas ao nosso corpo que interferem na postura e, consequentemente, 
na biomecânica corpórea. Vários casos de hérnia de disco são devido a 
má postura.

Já, segundo http://www.nossadica.com/saude_o_estudante_e_sua_
postura.php, outro aspecto bastante discutido foi o excesso de tem-
po em atividades sentado em frente ao computador, a influência das 
mochilas carregadas no ombro e as transportadas no solo através de 
alças e rodinhas. Ao ficar sentado em frente ao computador procure 
manter o corpo ereto e os pés apoiados no chão, evite ficar com as 
pernas cruzadas e os joelhos muito flexionados. Observe se você não 
está projetando para frente a cabeça e mantenha-a alinhada com seu 
tronco. No transporte das mochilas no ombro, o estudante deve tomar 
cuidado para não compensar o peso da mochila com a inclinação do 
tronco para frente. Os alunos que transportam a mochila através de 
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alças e rodinhas, devem variar o lado que carregam as mochilas, ora 
no lado direito ora no lado esquerdo. Isso ajuda a evitar um “vício” 
postural inadequado.

Os excesso de movimentos repetitivos ou ficar com o corpo numa de-
terminada posição, são fatores que desencadeiam uma série de alte-
rações no corpo na busca de uma adaptação, porém, esta adaptação, 
quando se torna viciosa, trás consigo os mais diferentes males para o 
nosso corpo. Portanto, cuidem-se. Pratiquem atividades e previnam-se.

3.1 Criando seu ambiente de estudo
Você deverá criar um ambiente de estudo para ter melhores condições físicas 

de estudar, prevenindo problemas de postura e diminuindo o desconforto 

físico e cansaço desnecessário na sua rotina. 

3.1.1 Postura diante do computador 
Ao utilizar o computador é natural que, com tantas possibilidades de pes-

quisa e navegação, o usuário fique durante horas e horas diante do mesmo. 

Sendo assim, esta seção traz algumas dicas e referências para expandir sua 

leitura. Este é um assunto de extrema relevância para o usuário de compu-

tador.

Figura 4 
Fonte: http://www.nossadica.com/saude_o_estudante_e_sua_postura.php acessado em 30/06/2009
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Sentar-se diante do computador para realizar suas atividades pode parecer 

absolutamente banal, afinal, quem não sabe se sentar? Na verdade apren-

demos a nos sentar antes mesmo de aprendermos a andar, porém à medida 

que vamos crescendo e nos desenvolvendo muitas vezes não utilizamos pos-

turas adequadas para realizar atividades que desenvolvemos no nosso dia a 

dia. 

A postura diante do computador é uma delas. Se nos sentamos em uma 

posição para ficar bem à vontade às vezes após algumas horas acaba sur-

gindo desconforto na nuca ou costas, nas mãos, ardência dos olhos, enfim, 

estes são alguns dos sintomas causados por má postura não somente diante 

do computador como, também, em qualquer atividade realizada de forma 

repetitiva.

Cansaço nos olhos: Não utilize o brilho da tela do monitor de vídeo no 

máximo, pois se a iluminação do ambiente for precária, você poderá sentir 

mal estar na região dos olhos ou cansaço visual, portanto utilize um ajuste 

de brilho que lhe dê condições de ver o que tem na tela do vídeo com nitidez 

e conforto visual. Se você gostar da imagem com mais brilho, então procure 

utilizar uma tela anti-reflexiva que é um acessório fácil de ser encontrado em 

lojas especializadas em informática. 

Altura do monitor: Procure a posição mais natural possível da sua cabeça 

em relação ao seu corpo, cuidado para não estar com o monitor abaixo da 

linha dos olhos ou acima. Regra geral, você deverá conseguir ver todo o 

monitor sem ter que abaixar ou levantar a cabeça. Os monitores de vídeo 

costumam ter ajuste de altura no próprio “pé” que também gira para direita 

ou esquerda.

Altura dos pés: Os pés devem ficar apoiados no chão, pois isso relaxa a 

musculatura e melhora a circulação, assim você evita que as pernas ou os 

pés fiquem com sensação de dormência, outros sintomas que variam de 

uma pessoa para outra.

Altura das mãos: A mesa deverá estar na altura do seu cotovelo que deverá 

estar dobrado formando um ângulo de 90º (noventa graus) e suas mãos, 

também, deverão estar na mesma altura. Portanto, se para ter acesso ao 

teclado você tiver que mudar este alinhamento para cima ou para baixo você 

poderá sentir dores e com o tempo se a posição forçar muito as articulações 

da região do pulso você corre o risco de lesionar esta área. 
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IMPORTANTE:

Tanto os pés quantos as mãos são extremidades do corpo e possuem arti-

culações que as interligam a ele, comparando, a grosso modo, é como se 

fossem “dobradiças”, tal qual as que temos nas portas de casa. As dobra-

diças têm um curso máximo possível para funcionamento adequado e sem 

dano e nosso corpo não é diferente, qualquer sobrecarga ou uso indevido o 

desgaste é natural e o dano inevitável.

Partindo do ponto em que somos diferentes em altura, largura e profundida-

de, uma vez que estamos, ao vivo e  em cores, em um mundo tridimensional, 

fato que nos leva a necessidades iguais, satisfeitas por objetos diferentes.  

Chegamos então a diversidade e no mundo das cadeiras não é diferente, 

elas tem tamanhos e formatos diferente para diferentes finalidades. Como 

você já dispõe de orientações sobre postura, busque uma cadeira que lhe 

traga conforto para seu estudo. 

3.2 A tecnologia como ferramenta no  
  ensino aprendizagem 
O computador deve ser visto como uma ferramenta no processo ensino 

aprendizagem. Ele é seu “parceiro” de estudo. Por meio dele você poderá 

assistir às aulas, participar dos fóruns de discussão e realizar outras ativida-

des inerentes ao curso. 

O computador está inserido no contexto tecnológico necessário para a rea-

lização dos programas de EAD, uma vez que a tecnologia colabora no pro-

cesso ensino aprendizagem como meio de acesso, onde professores e alunos 

não se encontram fisicamente no mesmo lugar. 

O computador sozinho não faz “nada”. Ele depende que você forneça os 

comandos para que ele então execute as tarefas procurando atender o usu-

ário no menor tempo possível.

É preciso que esteja claro que alunos e professores são atores neste processo 

de ensino aprendizagem e a tecnologia da informação é ferramenta que 

proporciona aproximação entre os mesmos.

Sendo assim, vamos usar a tecnologia a nosso favor, tomando o cuidado 

para não nos tornar escravos dela. Seja um usuário “antenado” sobre as 
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novidades e movimentos sociais virtuais que possam lhe interessar, participe 

dos que você achar conveniente, mas não se deixa escravizar.

3.3 Cuidados com o seu computador
Esta seção tem como objetivo oferecer a você melhores condições de conser-

var seu computador, afinal, ele passa a ser mais uma ferramenta de auxílio 

a você, não somente no seu aprendizado durante o curso, mas também, 

passa a ser um aliado no seu trabalho e nas diversas atividades que através 

do computador você possa criar trabalhando, estudando ou se divertindo.

O computador precisa de ventilação para que não ocorra aquecimento des-

necessário durante seu funcionamento, portanto, evite colocar objetos mui-

to próximos a ele e observe para não tampar as entradas de ar (ventilação) 

tanto do monitor quanto do gabinete.

O aquecimento no monitor ou computador, irá aquecer os compo-
nentes elétricos e eletrônicos internos podendo diminuir a vida útil 
dos mesmos.

Evite manter o seu computador sobre superfícies sensíveis a trepidação 

como, por exemplo, uma mesa que possa balançar com facilidade. Evite, 

também, movimentar a mesa onde seu computador estiver instalado quan-
do ele se encontrar em funcionamento, pois o movimento poderá causar 

danos irreversíveis ao disco rígido que é a parte do computador onde os 

dados ficam gravados de forma permanente.

Figura 5 - Evite objetivos muito próximos ao computador 
Fonte: autor
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Um dano físico no disco rígido pode ocasionar a impossibilidade de 
acesso ao mesmo o que significa perda definitiva de seus dados. Por-
tanto, esteja atento!

O fogo é uma fonte de calor e pode aumentar seu raio de ação, confor-

me for encontrando materiais inflamáveis pela frente. Portanto, evite fogo 

próximo ao computador como velas para melhorar a luminosidade ou per-

fumar o ambiente, uma vez que as partes plásticas do computador poderão 

ser deformar com uma proximidade ao fogo e entrar em combustão com 

facilidade.

O sol por si só é uma fonte de calor e também de radiação de raios UV (Ultra 

Violetas) e IV (Infravermelho), sendo que os últimos na pele humana podem 

causar queimaduras dependendo do tempo de exposição mesmo com o uso 

de bloqueador solar. Portanto, o computador também sofre consequências 

Figura 6 - Trepidação 
Fonte: autor

Figura 7 - Exposição ao Fogo
Fonte: autor
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de aquecimento e deformação das partes plásticas se for instalado em uma 

posição na qual recebe diretamente raios solares e os danos a ele causados 

vai depender dos horários, aos quais permanecerem exposto ao sol e por 

quanto tempo. Portanto, a melhor opção é evitar exposição ao sol para au-

mentar a vida útil e a conservação do seu computador.

A exposição à chuva causa danos graves e, em geral, irreversíveis em qual-

quer equipamento elétrico/eletrônico e o computador, como possui placas 

de circuitos eletrônicos, também poderá sofrer estes danos, portanto, evite 

instalar seu computador próximo a portas ou janelas que facilitem a expo-

sição às intempéries do tempo como vento, sol, chuva e assim por diante.

A instalação do seu computador em um ambiente naturalmente úmido 

poderá causar mau  contato e eventual ferrugem dos contatos das placas 

Figura 8 - Exposição ao Sol
Fonte: autor

Figura 9 - Exposição à chuva/Umidade 
Fonte: autor
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(casos mais raros) causando defeitos chamados de intermitentes (as vezes 

funciona e as vezes não funcional) portanto, procure instalá-lo em ambiente 

ventilado e seco.

A exposição de qualquer equipamento eletroeletrônico a variações bruscas 

de temperatura pode causar danos.

Vamos pensar em uma situação do dia a dia em que esta exposição pode 

acontecer:

O Cenário: Você está tranquilamente utilizando seu computador, seu ar-

-condicionado está ligado e o ambiente está em temperatura média de 20ºc. 

Você precisa terminar um trabalho urgente que tem data e hora para postar 

no ambiente EAD. 

Descrevendo a situação que segue: 

• Considerando que você adquiriu Nobreak* e poderá ficar 1h sem energia 

da rede elétrica e terminar seu trabalho;

• Neste caso, naturalmente, a temperatura irá subir de forma rápida de-

pendendo da temperatura ambiente média da sua cidade;

• Considerando por exemplo, uma temperatura ambiente de 30ºC em 

poucos minutos o computador já estará submetido à mesma;

• Considerando que ele permaneceu ligado por 30 min, logo já sabemos 

Figura 10 - Exposição a variações de temperatura
Fonte: autor
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que assim como você já deverá estar sentindo calor, ele também já aque-

ceu internamente e de forma brusca, pois a temperatura externa à CPU 

em poucos minutos passou de 20ºC para 30º, portanto, subindo 50% a 

mais em relação à temperatura inicial. Este percentual poderá aumentar 

agravando a situação quanto maior for a temperatura ambiente na sua 

cidade durante o horário em que você estiver utilizando seu computador. 

• Sendo assim, evite ao máximo este tipo de situação para aumentar a vida 

útil do seu computador.

*O Nobreak é um estabilizador de tensão elétrica, com um módulo ligado 

a baterias que na ausência de energia da rede elétrica oferece uma autono-

mia de energia elétrica na saída de até 1 hora, dependendo da quantidade 

de computador e do tipo de bateria a ele conectada. (Veja Manual do seu 

Nobreak).

As ondas geradas pelo funcionamento de aparelhos celulares, liquidificado-

res ou qualquer aparelho que, em funcionamento possa gerar algum tipo 

de campo, poderá causar interferência em televisores, computadores e etc. 

A interferência em um computador poderá, em casos mais graves, causar 

travamento do mesmo, ou seja, ele “congela” a imagem e pára o proces-

samento da tarefa que está sendo executada no momento.  A imagem no 

monitor também pode apresentar alterações como se estivesse flutuando 

utilizando como referência o fundo da tela do monitor. 

Mais dicas para aumentar a vida útil do seu computador:

Figura 11 - Exposição a interferências
Fonte: autor
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• Procure um profissional que possa proceder a instalação elétrica bem 

como o aterramento elétrico antes de ligar seu computador; 

• Evite ligar seu computador em horários onde normalmente há compro-

vada variação dos níveis de energia elétrica (entre 18 e 20h) observe se 

há variações importantes de energia neste período em sua cidade;

• Evite colocar o estabilizador de tensão elétrica ao lado do monitor ou do 

computador, pois este equipamento contém internamente componentes 

elétricos que podem causar interferência no mesmo;

• Evite utilizar o computador em casos de chuva forte ou em momentos 

em que houver incidência de relâmpagos.

Seu computador agradece.

3.4 Organize seu tempo
Durante o curso cada componente curricular estará com as datas e horários 

definidos das respectivas aulas, conforme a orientação do (a) professor (a), 

formador (a) ou responsável pelas aulas no ambiente virtual e colaborativo 

de educação a distância chamado Moodle (ambiente colaborativo virtual - 

veja mais na parte 3 deste livro).

Sendo assim, você a partir de agora deverá estar disposto a interagir com o 

Moodle que é o ambiente virtual colaborativo onde ocorrerão as aulas virtu-

ais, chats (bate-papo) e fóruns em dias e horários estabelecidos previamente 

pelo professor formador. 

Você terá a sua disposição todas as informações necessárias para o melhor 

aproveitamento dos conteúdos no decorrer do curso. 

Você também vai perceber que muitas atividades deverão ser postadas/en-

viadas (upload) no Moodle para que o (a) professor (a) formador (a) tenha 

acesso a elas, e possa atribuir às respectivas notas.

Não cumprir os prazos de postagem de suas atividades poderá com-
prometer sua nota.

Você precisará de tempo disponível para as seguintes atividades no decorrer 
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do curso:

• Assistir as aulas no ambiente Moodle;

• Adquirir o hábito de fazer leituras complementares do material do curso;

• Participar dos chats (bate-bapo) e dos fóruns (veja mais na parte 1 e 3 

deste livro) conforme a orientação do professor formador;

• Fazer e entregar as atividades relativas a cada componente curricular do 

curso nas datas fixadas pelo (a) professor (a) formador (a).

Não se esqueça que no processo ensino/aprendizagem seu maior aliado é 

você mesmo, pois somente você poderá expor de forma clara suas dúvidas e 

o seu esforço contínuo nas leituras e participações no ambiente colaborativo 

fornecerão ao professor (a) formador (a) os indicadores de seu rendimento 

no decorrer do curso. 

Sendo assim, não fique com dúvida, estude e leia o que achar necessário 

além do que o (a) professor (a) indicar como leitura obrigatória e comple-

mentar ao conteúdo ministrado, e pergunte sempre. Participe de todas as 

atividades e faça um bom curso. 

“Somente você poderá permitir que nós enquanto professores ve-
nhamos a colaborar com seu aprendizado.”

3.5 Organize seu material de estudo
A proposta deste item é dar algumas dicas que você já sabe e deve até uti-

lizar para o ensino presencial, mas que são importantes também em EAD.

O estudo a distância pressupõe muitas tarefas, trabalhos, fóruns e atividades 

que vira um emaranhado e você poderá ter dificuldades até passar o proces-

so de ambientação. 

Dicas para organizar suas pastas eletrônicas:

• Crie uma pasta para cada componente curricular conforme o exemplo 

abaixo da componente curricular de introdução a EAD.
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• Nesta proposta foram criadas quatro pastas, sendo que cada uma delas 

foi dedicada a uma parte do livro. Isso facilita para você encontrar ma-

terial da componente baixado do sítio do curso entre outros, e controlar 

o que você envia para os professores formadores e colegas durante o 

curso;

• O próprio índice do livro e a forma como o professor (a) formador (a) pro-

põe o desenvolvimento da componente é um indicativo de organização 

para você.

Organização dos arquivos físicos: 

• Não é porque quase tudo é utilizado virtualmente no nosso curso que 

você não precise de anotações, ou arquivos físicos (caderno, agendas, 

etc.). Portanto, estenda a organização para seu arquivo físico do que 

você achar necessário;

• Observe que mesmo fazendo um curso a distância e usando um am-

biente virtual “eu o livro me faço presente” para dialogar com você 

pessoalmente!

Resumo
A organização do seu material de estudo é de fundamental importân-

cia para não haver perda de tempo a partir do momento que você iniciou 

o tempo para estudar, até o momento em que você efetivamente iniciou o 

estudo. Perder “coisas” pode gastar o pouco tempo que você estiver dis-

ponível naquele dia, e não se esqueça: O tempo não volta mais. Portanto, 

Figura 12 
Fonte: autor
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quando iniciamos o curso a certeza é que cada dia que passa estamos mais 

próximos do final dele se você organizar seu material de estudo é certo que 

não perderá tempo com isso e poderá estudar mais e atender os cronogra-

mas a contento. 

Procure deixar um tempo para estudo diário se for possível, caso não seja, 

estabeleça uma disciplina mínima, pois quando você menos esperar poderá 

estar “atolado” de tarefas e nesse caso tenha a certeza de não ter adminis-

trado bem o seu tempo de estudo. 

Utilize seu computador seguindo todas as orientações de cuidados com o 
seu computador que disponibilizamos neste livro. Cuide dele, pois sem o 

computador, você não assiste às aulas, não participa dos fóruns, não envia 

suas atividades, perde os prazos e pode se prejudicar no curso. 

Lembre-se de usar a tecnologia com ferramenta no processo ensino 
aprendizagem e para outras atividades que você achar adequado. Apenas 

não se esqueça de que por mais possibilidades que a Internet nos traz, nosso 

foco é o curso, coloque suas atividades educacionais em primeiro lugar, uma 

vez atendidas então se divirta e não se esqueça: “não se deixe escravizar 

pelos caminhos infinitos do ciberespaço”.  

De nada adianta você:

• Ser organizado com seu material de estudo;

• Organizar seu tempo de estudo;

• Ter os devidos cuidados com o seu computador;

• Ser consciente com o uso da tecnologia da informação como ferramenta 

no processo ensino aprendizagem;

Se você não estiver fisicamente bem. Portanto, esteja atento as dicas de 

como de comportar diante do computador.

Atividade de aprendizagem
1. Responda a questão de acordo com as alternativas abaixo considerando 

os cuidados com o computador:
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a) O computador foi instalado em ambiente climatizado;

b) O computador não está instalado próximo à janela;

c) O ambiente onde o computador está instalado é seco e ventilado

2. Responda a questão de acordo com as alternativas abaixo considerando 

seu ambiente de estudo:

a) É correto utilizar qualquer tipo de cadeira para uso do computador;

b) Para evitar cansaço nos olhos o ajuste de brilho do monitor de vídeo não 

deverá ser intenso;

c) O alinhamento do monitor de vídeo deverá estar na altura dos olhos con-

siderando o pescoço em posição neutra, ou seja, nem olhando para cima 

nem olhando para baixo. 

3. Escreva com base no seu perfil enquanto estudante do ensino presen-
cial, quais os ajustes serão necessários para que você, enquanto aluno da 
EAD, tenha um bom aproveitamento neste curso.

Na próxima aula veremos a apresentação da parte física do computador 

(Hardware) que será de extrema utilizada para você conhecer sua ferramenta 

de trabalho e também para saber como utilizar melhor suas funcionalidades. 

Espero por você!
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Aula 4. Hardware

Objetivos:

• identificar um sistema informatizado, os tipos de memórias; e

• entender o que é BIT e BYTE.

Dando sequência aos nossos estudos, vamos trabalhar, nesta aula, os prin-

cípios do hardware. 

Para entendermos o que é hardware, primeiro iremos explicar o que é um 

sistema informatizado que integra três componentes básicos: hardware, 
software e peopleware. 

Para que o computador exista, é necessário um conjunto interligado de com-

ponentes e cada um desses componentes é chamado de hardware. Todos 

estes componentes ou, se você preferir, todas as “partes” de um computa-

dor trabalham em conjunto e são responsáveis por fazerem as coisas acon-

tecerem, ou seja, a função básica do computador é o processamento dos 

dados. 

Quando falamos em processamento de dados, não podemos nos esquecer 

de falar das memórias, principalmente da memória RAM, pois praticamente 

todos os dados processados pelo computador passam por ela antes de se-

guir até seu destino final.

Com isso, ao final deste capítulo, você será capaz de identificar um sistema 

informatizado com seus tipos de memórias e será capaz de entender a dife-

rença entre BIT e BYTE.

Você está percebendo como as coisas estão ficando interessantes? Então, o 

que estamos esperando? Vamos começar?
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Não podemos esquecer de que a falta de um dos elementos do siste-
ma informatizado faz com que ele não funcione.

4.1 O que é um sistema informatizado?
Chamamos de sistema informatizado a interligação entre três componentes 

básicos:

1) as peças do computador – chamadas de Hardware;

2) os programas do computador – chamados de Software;

3) as pessoas que manipulam o computador – chamadas de Peopleware 

(usuários).

Figura 13 
Fonte: autor

Figura 14 - Interligação dos três componentes
Fonte: autor
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4.1.1 Hardware
Quando nos referimos à parte física do computador, ao conjunto sólido do 

sistema, estamos falando do equipamento em si (o computador e seus pe-

riféricos): gabinete, monitor, teclado, mouse, unidade de disco, impressora. 

Todos esses elementos constituem o hardware.

4.1.2 Software
Já quando falamos em software, referimo-nos à parte lógica do computa-

dor, aos programas como, por exemplo, um sistema operacional (Windows, 

Linux, Unix, entre outros), processadores de texto (word, writer), jogos e 

outros.

4.1.3 Peopleware
Os peoplewares são as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente 

com o sistema. São as que utilizam pouco ou muito o computador. Desde 

um simples digitador até um analista de sistemas, todos são considerados 

usuários (peopleware). 

4.2 O que é um computador?
O computador é uma máquina composta de dispositivos eletrônicos interli-

gados, capaz de executar automaticamente determinado trabalho, orienta-

do por programas e em grande velocidade. O trabalho é feito da seguinte 

forma:

a) A entrada de dados lê ou recebe dados (informações);

b) O processamento de dados é constituído por operações que transfor-

mam os dados iniciais em resultados específicos;

c) A saída de dados é o resultado direto do processamento.

Figura 15 - Ciclo vital do processamento de dados
Fonte: autor
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Você sabia que os computadores de grande porte são chamados de 
mainframe e supercomputadores?

Já os computadores classificados como pessoais são os desktop, lap-
top, palmtop ou handheld.

4.2.1 Tipos de computador
Agora que já sabemos o que é um computador, vamos conhecer os princi-

pais tipos de computadores.

a) Mainframe: (lê-se “meinfrêime”): computador de 

alta disponibilidade, que atende uma grande quantida-

de de usuários e armazena grandes bancos de dados.

b) Workstation/estação de trabalho: potente compu-

tador de mesa, usado para trabalhos que exigem grande 

capacidade de processamento como animações gráficas e 

projetos de engenharia. Classificado como computador de 

médio porte.

c) Desktop/computador de mesa: o mais comum 

computador pessoal ou PC. Não foi projetado para ser 

portátil. É usado em casa, escritórios, empresas.

d) Notebook/laptop: computador portátil, de colo, que 

opera também através de bateria.

Figura 16 
Fonte: autor

Figura 17 
Fonte: autor

Figura 18 
Fonte: autor

Figura 19 
Fonte: autor
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e) Palmtop/handheld (computador de mão): computador 

portátil de pequena dimensão, conhecido como computador 

de mão.

4.3 O que é CPU?  
Um dos componentes mais importantes do computador é a CPU (Central 
Processing Unit) ou UCP (Unidade Central de Processamento). Referimo-nos 

a esse componente como sendo o cérebro do computador. Todas as infor-

mações passam por essa unidade, e todos os outros dispositivos do com-

putador estão direta ou indiretamente interligados a ela. É neste local que 

acontece o processamento e o controle das informações.

A função da CPU é sempre a mesma. O que a diferencia é sua estrutura 

interna e, o mais importante, o fato de cada uma ter seu conjunto de instru-

ções próprias. Ou seja, um programa escrito para uma CPU dificilmente po-

derá ser executado diretamente em outra – este é um dos principais motivos 

da incompatibilidade entre os computadores (FEDELI, 2003).

As CPUs são fabricadas e comercializadas em um único componente, que 

é o microprocessador ou simplesmente processador. Com isso, concluímos 

que, quando falamos em microprocessador, em processador ou em CPU, 

estamos nos referindo ao cérebro do computador.

A CPU trabalha diretamente com a memória principal. O conteúdo da me-

mória principal é uma combinação de informações e instruções. As instru-

ções, que o computador processador central pode executar diretamente, 

estão na linguagem de máquina da CPU (FEDELI, 2003).

CPU ≠ Gabinete

Às vezes, chamamos o gabinete de CPU, o que é um erro. Vamos en-
tender melhor esses dois componentes distintos de um computador?

CPU é a unidade central de processamento. É o cérebro do computa-
dor, pois é o componente responsável pelo que acontece internamen-

Figura 20 
Fonte: autor
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te no computador. 

Gabinete é uma caixa metálica (eventualmente, com elementos de 
plástico) vertical ou horizontal, que guarda todos os componentes 
do computador (placas, HD, processador, memórias, fonte de alimen-
tação, etc.).

No próximo item, veremos mais detalhadamente os tipos existentes de me-

mória.

4.4 Memórias
As memórias são os componentes que armazenam dados em um computa-

dor. Existem vários tipos de memórias, e para cada uma delas há diferentes 

classificações: principal, auxiliar, permanente, temporária, semicondutora, 

magnética, óptica.

4.4.1 Tipos de memória
Vamos conhecer alguns tipos de memórias, classificando-as de acordo com 

o meio de armazenamento (mídia ou tecnologia de fabricação).

a) Memórias semicondutoras: suas informações são armazenadas em 

chips. Exemplos delas são as memórias RAM, ROM e Cache. Nem todas pre-

cisam de energia elétrica para armazenar os dados (ANTONIO, 2006).

Conhecendo mais as memórias RAM e ROM

Ao falar de classificação de memórias, citamos as memórias semicondutoras 

e vimos duas memórias importantíssimas, classificadas como memórias prin-

cipais: as memórias RAM e ROM. Vamos falar um pouco mais delas.

RAM – Random Access Memory (Memória de Acesso Aleatório) é um tipo 

de memória que permite leitura e escrita (R/W). A memória RAM é constituí-

da por um conjunto de chips semicondutores, que armazena dados na forma 

de pulsos elétricos, isto é, seus dados só são armazenados enquanto houver 

corrente elétrica. Fica implícito, então, que se trata de uma memória volátil: 

quando a alimentação elétrica é interrompida, seu conteúdo é perdido.

ROM – Read Only Memory (Memória Somente de Leitura) é um tipo de 

memória que já vem pré-escrita de fábrica. Os dados gravados nela são ar-
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mazenados pelo fabricante e não podem ser alterados pelos usuários. Suas 

informações não são perdidas quando o computador é desligado, portanto, 

é uma memória não volátil.

b) Memórias magnéticas: armazenam dados em sua superfície magnetizá-

vel. Temos como exemplos o disquete e o disco rígido (HD).

c) Memórias ópticas: são memórias que guardam os dados com a ajuda 

de materiais capazes de refletir a luz. Tais discos usam laser para a leitura de 

dados. Exemplos: CD, DVD.

Memórias auxiliares

Diferentemente das memórias principais, as memórias auxiliares (ou 
unidades de armazenamento) são o CD, o DVD, o HD, o disquete, os 
cartões de memória e o pendrive.

4.4.2 Os Firmwares

São as informações gravadas na memória ROM. Um exemplo do funciona-

mento dessa memória é quando o computador é ligado. Depois de ativa-

do pela energia elétrica, o computador ativa o firmware denominado BIOS, 

que verifica o funcionamento do circuito, analisa a correção das conexões 

dos periféricos. Existem três programas básicos instalados na memória ROM: 

BIOS, SETUP e POST. 

• BIOS – Basic Input Output System (Sistema Básico de Entrada e Saída): 

sua função é “ensinar” o processador a operar com componentes mais 

básicos do sistema, como a unidade de disquete ou o disco rígido, entre 

outros.

• SETUP: programa presente em todo microcomputador, gravado dentro 

da memória ROM, e configura os equipamentos. Essas configurações são 

armazenadas dentro de uma memória especial, chamada de configura-

ção CMOS, do tipo RAM, cujos dados são perdidos quando o micro é 

desligado. Para que suas configurações não sejam apagadas (desconfigu-

radas), existe uma bateria, localizada na placa-mãe, que fica alimentando 

essa memória.

• POST – Power-On Self Test (autoteste): programa responsável pelo au-

Setup é um programa de 
configuração, instalado na 
memória ROM. Para executá-
lo, geralmente pressionamos a 
tecla “Delete” logo que ligamos 
o computador, no decorrer 
da contagem de memória. 
Memória de Configuração 
(CMOS) é um tipo de memória 
RAM, entre as funcionalidades 
tem a de alimentar o relógio do 
computador (RTC).

Lembre-se de que o Setup é 
o único dos três programas ao 
qual temos acesso.
Bit é a sigla da expressão 
binary digit, ou dígito binário. 
O bit é a menor quantidade de 
informação que se registra na 
memória

Código ASCII
A representação de “8 Bits = 1 
Byte = 1 Caractere” depende 
da tabela utilizada pelo sistema 
computacional para conversão 
de bytes em caracteres. Se a 
tabela usada para conversão 
de bytes em caracteres for 
ASCII, então 1 Byte é igual a 
1Caractere.
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toteste executado sempre que o computador é ligado. Dentre as suas 

principais funções estão o teste de memória, a inicialização de todos os 

periféricos de apoio como o chipset da placa-mãe, o teste do teclado, o 

carregamento do sistema operacional.

4.5 Linguagem do computador: bit e byte
Falamos bastante do computador, mas ainda temos que falar da sua lingua-

gem, ou seja, como o computador entende as informações.

A linguagem do computador é chamada de binária ou digital, portanto, 

baseada em 0 e 1. 

Toda e qualquer operação executada em um computador é feita por meio 

de transmissão de sinais elétricos. Acontece que, para controlar esses sinais, 

é preciso de material confiável e apropriado (MANZANO, 1998). Foi o que 

aconteceu com os primeiros grandes computadores, que contavam somente 

com válvulas para a execução dessa tarefa. Com o passar dos anos e com o 

aumento da tecnologia, os sinais foram sendo controlados por transistores, 

feitos basicamente de silício (material semicondutor), que quase não precisa-

vam de fiação para levar os sinais de um ponto a outro na máquina.

Após o surgimento dos transistores, veio uma solução inovadora e de gran-

de contribuição para a diminuição radical das máquinas: os Circuitos Inte-
grados ou simplesmente CI, que em uma única peça reuniam transistores, 

capacitores e resistores.

De qualquer forma, os transistores são a base da construção dos micro-

-chips, podendo criar somente informação binária (MANZANO, 1998).

4.5.1 O que há dentro de um computador?
Se formos imaginar o que há dentro de um computador, veremos que não 

existem letras do alfabeto (A, B, C,...) nem números (0, 1, 2, 3, 4...). Dentro 

do computador, há apenas eletricidade, e esta é biestável, ou seja, só pode 

assumir dois estados: LIGADO = 1 e DESLIGADO = 0.

Então, como será que o computador entende os caracteres se tudo para ele 

é O e 1?

Cada caractere tem seu código binário. A letra A, por exemplo, tem como 
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código 01000011. Esse código é somente da letra A e é formado pelo con-

junto de oito BITS, cada zero (0) ou cada um (1) é um BIT. O conjunto de 

oito bits forma um BYTE. Um BYTE consegue armazenar apenas um carac-

tere (correspondente a letras, algarismos ou símbolos).

Como o computador utiliza grande quantidade de caracteres, vamos enten-

der melhor esse sistema de medidas através da tabela seguinte.

Tabela 1 - Sistema de medidas

Unidade de Medida Simbologia Equivalência em bits ou byte Representa

1 Bit b 1/8 de Byte Menor sinal

1 Byte B 8 Bits ou 1 caractere Qualquer caractere (A, 1, @)

1 Kilobyte KB 1024 Bytes 210 Bytes

1 Megabyte MB 1024 * 1024 220 Bytes

1 Gigabyte GB 1024 * 1024 * 1024 230 Bytes

1 Terabyte TB 1024 * 1024 * 1024 * 1024 240 Bytes

É muito mais comum encontrarmos equipamentos de computador com seus 

valores medidos em bytes (B), mas também podemos encontrar equipamen-

tos com suas medidas em bits (b). Os bits geralmente são requisitados, por 

exemplo, para medir transferência de dados em equipamentos de comuni-

cação, como modems e placas de rede (ANTONIO, 2006).

Falarmos de computador e de seus componentes nos faz perceber o quanto 

o homem evoluiu. Podemos, então, concluir que o computador (hardware e 

software) sem o homem (peopleware) não é nada.

A tecnologia chegou, instalou-se e tomou conta da maioria das tarefas que 

antes realizávamos manualmente. Hoje, não sobrevivemos mais sem uma 

integração entre as novas tecnologias de informação e de comunicação 

(TIC). Um novo sentido para a palavra “analfabeto” já começa a ser aplicado 

para aquele que não conhece as novas tecnologias computacionais (FEDELI, 

2003).

Resumo
Vimos nesta aula que o computador é uma máquina eletrônica, composta 

por vários componentes interligados entre si para processar dados de vários 

tipos. Esses componentes tangíveis são chamados de Hardware. Vimos tam-

bém que hardware é a parte física do computador e é um elemento inte-

grante do sistema informatizado. Nesse sistema, um elemento depende do 

outro. Assim, o hardware tem relação com software e peopleware.
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Além disso, aprendemos que a função básica de um computador é processar 

os dados. Seu ciclo vital é constituído pela entrada, pelo processamento (ou 

armazenamento) e pela saída de dados. As informações são processadas na 

Unidade Central de Processamento (UCP) ou processador. O local, onde os 

componentes computacionais (o gabinete) são guardados, é chamado erro-

neamente por muitos de CPU.

As memórias estão diretamente relacionadas com o processador, especifica-

mente a memória RAM, que é considerada a mais importante das memórias 

principais.

Na linguagem computacional, temos o bit, que é a menor quantidade de in-

formação que se registra na memória. Para termos um caractere, precisamos 

de oito bits ou de um byte, que é a quantidade suficiente para representar-

mos um caractere qualquer.

Atividades de aprendizagem
1. Quando falamos de memórias, referimo-nos ao termo volátil. O que você 

entende por volatilidade? Dê um exemplo de uma memória volátil e de uma 

não volátil.

2. A memória auxiliar de um computador é:

a) Um dispositivo volátil que registra os dados temporariamente.

b) Um dispositivo que registra apenas programas.

c) Um meio prático de guardar programas e dados para uso.

3. Para obtermos um caractere, precisamos de quantos bits?

4. O caractere é:

a) Um dado, um código ou um símbolo.

b) Uma letra, um algarismo ou um símbolo.

c) Uma letra, um código ou um símbolo.

E assim, finalizamos o nosso quarto encontro. Na próxima aula, falaremos de 
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alguns componentes básicos de um computador – os periféricos de entrada, 

de saída, de entrada e saída – e das diferenças de um para o outro.
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Aula 5. Ambiente virtual de     
       aprendizagem – Moodle

Objetivo:

• operar o ambiente virtual de aprendizagem moodle.

Neste nosso encontro, o quinto da nossa disciplina, vamos falar de um Am-

biente Virtual de Aprendizagem,o Moodle. Vamos?

Em nossos cursos a distância, ao contrário dos cursos presenciais, professores 

e alunos não estarão frente-a-frente um com outro. Portanto, você, aluno, 

não terá contado direto, constante, com seu professor, ou seja, face-a-face 

como nos cursos que você está acostumado a frequentar. Devido a isso, tive-

mos que buscar outra forma de comunicação entre nós. E encontramos uma 

forma mais viável para fazermos isto: é através da Internet! Para isso, utiliza-

remos um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) chamado Moodle, que 

é um site que oferece várias formas de comunicação entre alunos e professo-

res que participam de um curso. Portanto, ao estudar este capítulo você terá 

a oportunidade de aprender como ele funciona e como você poderá usá-lo. 

Para isso você irá estudar: como acessar o Moodle; atualizar seu perfil, aces-

sar os cursos, ler notícias, utilizar o calendário, conversar com outras pessoas 

utilizando o chat (bate-papo), utilizar o fórum (um ambiente de discussão 

através da Internet), consultar palavras no glossário (mini-dicionário) e ver e 

enviar suas tarefas para o seu professor.

5.1 O que é Moodle?
O Moodle é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que iremos utilizar 

em nosso curso a distância. Por meio dele você, seus colegas e professores 

poderão interagir de diversas formas: enviando e recebendo mensagens; 

conversando em salas de bate-papo; discutindo em fóruns; enviando tarefas 

para o seu professor; entre outras funcionalidades oferecidas pelo Moodle. 

Para começar, veremos como se faz para acessar nosso Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 
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5.1.1 Como acessar o Moodle
O Moodle é utilizado por várias instituições que trabalham com a modali-

dade de Ensino a Distância. O Instituto Federal de Educação Ciência e Tec-

nologia de Palmas disponibiliza o acesso à plataforma a partir do endereço 

de Web http://ntead.etfto.gov.br/. Então, abra o navegador de Internet e 

acesse-o; fazendo isso você verá o site mostrado na Figura 1, vamos chamar 

esta tela de tela inicial.

A partir daí, a primeira coisa que você deve fazer é o seu login para entrar no 

sistema. Você pode fazer isso digitando, no formulário de acesso, o Nome 
de usuário e senha que foram fornecidos a você e clicar no botão Acesso, 

se seu Nome de usuário e senha estiverem corretos, você entrará na tela 

mostrada na Figura 22 que vamos chamar de tela de início de seção.

Figura 21 - Tela Inicial do Moodle
Fonte: autor

Figura 22 - Tela de início de seção do Moodle
Fonte: autor
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Atenção! Ao finalizar a utilização do nosso AVA, por razões de segu-
rança, você deve encerrar sua sessão. Ou seja, dizer ao sistema que 
você está saindo. Para isso, clique no nome Sair (vide Figura 23), situ-
ado no canto superior direito da tela.

A partir do primeiro acesso, você já se torna um usuário ativo da nossa pla-

taforma Moodle; e antes de começar a utilizá-la, é necessário que você atu-

alize o seu perfil. Você pode fazer isso seguindo os passos da próxima seção. 

5.1.2 Atualizando o seu perfil
Cada um dos usuários do Moodle possui um perfil cadastrado. Neste perfil, 

você terá que fornecer informações básicas em um formulário que deve ser 

acessado clicando em seu nome (localizado no canto superior direito da tela, 

veja Figura 23). A seguir, você é direcionado para a página mostrada na Fi-

gura 24 (esta tela será mostrada no seu primeiro acesso ao Moodle). Nesta 

página, você deve clicar no nome Modificar Perfil. Será então mostrado 

um formulário que deverá ser preenchido, vide Figura 25. Ao fazer isso, cli-

que no botão Atualizar Perfil e pronto! Seu perfil estará atualizado.

Figura 23 - Como modificar seu perfil e sair do moodle
Fonte: autor

Figura 24 - Tela de perfil do usuário
Fonte: autor
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É importante ficar atento a alguns campos ao atualizar o seu perfil, como:

• Nome de usuário: este campo corresponde ao mesmo Nome de usu-

ário que você usou para entrar no sistema. Nele não pode haver alguns 

caracteres como espaço em branco, C cedilha ou caracteres acentuados 

(como â, é, õ, à ou ê);

• Endereço de email: certifique-se de que o email que você digitou está 

correto e se realmente ele está funcionando. Caso contrário, você pode 

deixar de receber mensagens, avisos importantes, e etc. 

Figura 25 - Tela de atualização de perfil
Fonte: autor
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• Descrição: escreva algo sobre você, quem você é, o que faz, de onde 

veio, do que gosta, quais seus objetivos, etc.;

• Mostrar endereço de email: este campo define quem poderá saber 

qual o seu email. Você tem o poder sobre esta decisão, mas recomendo 

que você opte por Apenas os participantes do curso poderem ver, o 
seu endereço de email, assim seus colegas poderão interagir com você;

Note que no momento em que você sai da tela inicial, aparece, no topo 

da página, um menu de navegação mostrando as páginas por onde você 

passou (veja a Figura 26). A tela inicial é referenciada por AVA – ETF(TO). 

Após atualizar o seu cadastro, você já pode aproveitar das funções ofere-

cidas pelo Moodle. Vamos começar com duas funções gerais que são as 

notícias e o calendário do Moodle. Veja a seguir.

5.1.3 Lendo Notícias
Caro aluno, através do Moodle você pode ficar atualizado com as notícias 

do Ministério da Educação e da Agência Brasil! E isso é muito fácil, basta 

você clicar nas manchetes localizadas na parte esquerda da tela inicial (veja 

a Figura 21). Ao clicar em uma manchete, o site da notícia será aberto em 

outra janela do seu navegador de Internet. 

Além de acompanhar as notícias, você também pode ficar em dias com os 

seus compromissos referentes ao nosso curso. Para isso, basta que você pres-

te atenção ao calendário. Então leia a próxima seção. 

5.1.4 Usando o Calendário
Atenção! Nossos cursos são repletos de atividades e compromissos que de-

vem ser cumpridos rigorosamente. Para não perder o prazo de entrega de 

um trabalho ou ficar sem saber o dia de uma avaliação, você deve sempre 

acessar o calendário do Moodle. As datas importantes estarão marcadas lá, 

Figura 26 - Menu de navegação
Fonte: autor
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ele funciona como uma agenda de compromissos. 

O calendário fica na parte direita da tela de início de seção, confira a ilus-

tração da Figura 22. Lá é mostrado o mês atual. Clicando no nome do mês 

atual, você entra na tela de calendário, mostrada na Figura 27. 

Os dias importantes, aqueles nos quais existe algum evento, têm um peque-

no texto com um rótulo colorido. Dependendo da cor do rótulo, o evento 

pertence a uma determinada categoria, que pode ser: 

1. Verde, para eventos globais: aqueles que são relacionados com todos os 

alunos e professores da instituição, independente do curso;

2. Salmão, para eventos de seu curso: aqueles que dizem respeito apenas a 

um determinado curso (ou disciplina) do qual você está participando;

3. Laranja, para eventos de seu grupo: os alunos das suas turmas poderão 

ser divididos em grupos, para participação em trabalhos ou em outras ativi-

dades, daí você pode marcar compromissos com os membros de seu grupo; 

4. Violeta, para eventos do usuário: são aqueles eventos só seus. Algo que 

você deverá fazer sozinho. 

Para saber mais detalhes sobre algum evento, clique no dia em que o mes-

mo irá ocorrer. Fazendo isso, você entrará na tela de eventos, mostrada na 

Figura 28. 

Figura 27 - Tela de calendário
Fonte: autor
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Quando você entra na tela de calendário, é mostrado o mês atual. Para 

acessar outros meses, basta clicar no nome de tal mês, situado na parte di-

reita da tela de calendário.

Agora que você já sabe como ficar atualizado quanto às notícias e compro-

missos, veremos como acessar as informações dos seus cursos. 

5.1.5 Acessando cursos
Ao entrar no Moodle e chegar na tela de início de seção (veja Figura 22), 

observe que na parte inferior existe uma caixa chamada “Meus Cursos”, 

com a lista dos cursos em que você está inscrito e suas respectivas descri-

ções. Para acessar um curso, bastar clicar no nome dele. Fazendo isso, você 

chegará à página do curso (veja Figura 29). 

Figura 28 - Tela de eventos
Fonte: autor

Figura 29 - Página de curso
Fonte: autor
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A página de curso é dividida em três partes. A parte central que contém a 

descrição do curso e, também, a sua programação. Note que ela é dividida 

em quadros. O primeiro deles contém a apresentação do curso. Os outros, 

abaixo, correspondem à programação de uma semana de curso, cada um. 

Observe que eles possuem um número no canto superior esquerdo (o núme-

ro corresponde à semana do quadro). 

Você pode optar por ver os quadros de todas as semanas ou apenas o de 

uma. Se você quiser ver apenas um, clique na figura de um quadro no lado 

direito. Mas se você estiver vendo apenas um, e quiser ver os outros, clique 

na figura de dois quadros também do lado direito (veja as Figura 30 e 31).

Você deve ficar sempre atento à programação, lá serão inseridas informa-

ções sobre o conteúdo dos cursos e tarefas a serem feitas. 

Sobre as partes do lado direito e esquerdo da página do curso, nelas exis-

tem algumas funcionalidades do Moodle que iremos aprender nas próximas 

seções. 

Figura 30 - Programação de um curso
Fonte: autor
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Nos cursos, você terá vários colegas e professores. Nas próximas seções, você 

irá aprender como interagir com eles através de conversas usando o compu-

tador (com uma função chamada Chat), utilização de fóruns e enviando e 

recebendo mensagens.

5.1.6 Chat (bate-papo)
Sabe quando você precisa conversar com alguém, mas não conseguem mar-

car um local? Para resolver esse problema, você pode marcar um chat com 

essa pessoa. Chat é um ambiente virtual pelo qual é possível fazer uma 

conversa entre duas ou mais pessoas através de computadores. O Moodle 

possui um recurso de chat, e você pode utilizá-lo para conversar com seus 

colegas de curso. As conversas podem ser entre duas pessoas ou em uma 

sala para várias pessoas. A seguir, veremos como fazer nos dois casos. 

Para ter uma conversa reservada com outra pessoa, você deve clicar no nome 

do usuário com o qual você deseja se comunicar. Para isso, procure uma 

parte chamada “Usuários Online” no Moodle (Procure na página de curso, 

na Figura 29, onde é mostrado quem está usando o Moodle). Ao clicar no 

nome do usuário, você irá para a tela de perfil do usuário. Nesta tela ha-

Figura 31 - Programação de apenas uma semana de um curso 
Fonte: autor
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verá, na parte inferior, um botão chamado Enviar Mensagem.  Clicando 

nele você chegará ao ambiente de bate-papo.

Observando a Figura 32, nela você perceberá como funciona o ambiente de 

bate-papo. Na parte de cima, há uma foto e o nome da pessoa com quem 

você está conversando. Logo abaixo, vem o histórico da conversa. Cada vez 

que uma mensagem for enviada, será registrado, além do conteúdo da mes-

ma, quem a enviou e quando ela foi enviada. Para enviar uma mensagem 

basta digitá-la na caixa de texto localizada na parte inferior da tela e clicar 

no botão “Enviar Mensagem”. 

Já para acessar o chat para mais de duas pessoas, primeiramente, você pre-

cisa entrar na página de algum curso, e, a partir daí, você poderá conversar 

com os participantes do seu curso, que também estiverem conectados. Para 

fazer isso, clique no nome do curso que você quer entrar na tela de início 
de seção, vide Figura 22; em seguida, clique na palavra chat, no Painel de 

atividades. Assim você entrará na Página de chats (veja Figura 33). Nessa 

página, você vai encontrará uma lista de salas de bate-papo virtual. Então, 

escolha aquela que se adequar melhor com o assunto que você deseja dis-

cutir e clique no nome dela. Fazendo isso você entrará em um ambiente de 

bate-papo (conversa) mostrado na Figura 32. Agora é só seguir conversan-

do com seus colegas.

Figura 32 - Ambiente de bate-papo
Fonte: autor
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O bate-papo online possui a vantagem de ser muito dinâmico e interativo. 

Porém, para se comunicar com alguém, esta pessoa deve conectar-se no 

mesmo instante que você. Mas, e se você tiver uma dúvida e ninguém estiver 

conectado? O que fazer? Nesse caso, você pode utilizar o fórum! Veja como 

na próxima seção. 

5.1.7 Usando o Fórum
Assim como o bate-papo, os fóruns promovem o envio e recebimento de 

mensagens de texto entre diversas pessoas. Entretanto, neles não é neces-

sário que todas as pessoas estejam conectadas, isto por que as mensagens 

enviadas ficam registradas no Moodle. Desta forma, quando você entrar no 

fórum, verá as perguntas que outras pessoas fizeram antes, e ainda poderá 

respondê-las; ajudando seu colega a resolver o seu problema. Então, se não 

encontrou ninguém pra conversar, ou se quem estiver conectado não puder 

te ajudar, envie uma mensagem para o fórum! Como fazer isso? Confira nos 

próximos parágrafos.

Primeiramente, você deve entrar na página de um curso; clicando no nome 

do curso na tela de início de seção. Depois, clique no nome Fórum, situ-

ado na parte inferior esquerda, no Painel atividades. Assim você entrará 

na página de fóruns, vide figura 34. Note que os fóruns são divididos em 

categorias. 

Figura 33 - Página de chats
Fonte: autor

Figura 34 - Página de Fóruns
Fonte: autor
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Para participar ativamente de um fórum (enviando mensagens), você deve 

assiná-lo (assinar um fórum, quer dizer registrar sua participação nele); para 

isso, localize o fórum do qual você quer participar e clique no botão Não e 

esperar. Você deve observar que o botão Não, passou a ser Sim; caso queira 

cancelar sua participação no fórum, clique no botão Sim. 

Para participar do fórum, clique no nome dele, na coluna fórum. Então você 

chegará à tela de tópicos, vide Figura 35. Cada tópico corresponde a um 

assunto de discussão no fórum. Para entrar em um deles, clique no nome 

do tópico. Então você é direcionado a tela de mensagens do tópico, vide 

Figura 36. Você pode ler as mensagens e saber o que as outras pessoas estão 

debatendo sobre o assunto em questão. Caso queira responder alguma men-

sagem, clique em Responder e você irá para tela de envio de mensagem 

(Veja a Figura 37). Nela você deverá preencher os seguintes campos: assunto; 

mensagem (normalmente uma pergunta para dar início a uma discussão); e, 

se desejar, também pode enviar um arquivo junto com sua mensagem. 

Figura 35 - Tela de tópicos
Fonte: autor

Figura 36 - Tela de mensagens de um tópico
Fonte: autor
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Caso você queira abrir uma discussão sobre um assunto que não esteja no 

fórum ainda, entre na tela de tópicos, e clique no botão Acrescentar um 
novo tópico de discussão. Assim, o tópico é adicionado, e é necessário 

que seja enviado uma mensagem inicial (normalmente uma pergunta ou 

algum comentário ou provocação para dar início a uma discussão). Por isso, 

automaticamente, você é direcionado à tela de envio de mensagem. Daí 

basta lançar a primeira pergunta e esperar a reação dos participantes.

Um outro recurso muito útil do Moodle é a troca de arquivos entre os usuá-

rios. Através do nosso ambiente virtual de aprendizagem, você poderá pegar 

apostilas, livros, apresentações e outros materiais que os professores ou co-

legas possam deixar para você nos fóruns do Moodle. 

Você também pode compartilhar materiais com seus colegas. Para fazer isso, 

você deve enviá-lo junto com uma mensagem no fórum. É o que chamamos 

de arquivo em anexo. Para fazer isso, note que na tela de nova mensagem 
do fórum, existe um campo chamado Anexo, e ao lado dele o botão Pro-
curar. Clique nele, escolha o arquivo que você quer enviar e clique no botão 

Abrir. Agora é só clicar no botão “Enviar” mensagem ao fórum. 

Quando um arquivo é enviado, ele aparece junto com a mensagem. Para 

copiá-lo para o seu computador, clique no nome do arquivo, escolha onde 

Figura 37 - Tela de envio de mensagem
Fonte: autor

Caractere (são as letras, os 
algarismos e os símbolos). Ou 
seja, pode-se afirmar que cada 
letra que compõe uma palavra e 
as pontuações das frases é um 
caractere.
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quer gravá-lo e clique no botão salvar. 

Nas conversas e discussões feitas através do moodle, assim como as que 

você tem na vida real, de vez em quando surgirão palavras novas, ou alguns 

termos ou expressões que você não conhece. Quando isso acontecer, você 

poderá solucionar a sua dúvida consultando o glossário do Moodle. O que é 

isso? Saiba na próxima seção.

5.1.8 Consultando o Glossário
Todos os cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tec-

nologia de Palmas usam vários termos técnicos relacionados com a área de 

cada curso. Você, logo que começar a cursar as disciplinas, vai estar de frente 

com várias palavras desconhecidas, termos novos! Não só você, como tam-

bém os seus colegas! Não pense que isto ocorre apenas com você, pois esta 

situação é muito comum entre estudantes de qualquer curso, em qualquer 

lugar. Eu mesmo já fiquei perdido várias vezes ao ler textos de minha área, 

no caso à informática. 

Daí você pode se perguntar: o que o glossário tem a ver com isso? Na ver-

dade, ele é uma espécie de dicionário específico! Ou seja, em um glossário 

constam palavras usadas especificamente em alguma área (como informáti-

ca, marketing ou secretariado) com a sua explicação, dizendo o que aquela 

palavra significa.  

Agora você já sabe! Se estiver no meio de uma leitura e não entendeu al-

guma palavra, corra ao glossário do Moodle! Mas e se a palavra não estiver 

lá? O que fazer? Neste caso, você pode procurar uma explicação para ela, 

e colocá-la no glossário do Moodle. Assim vai ajudar a você e também aos 

seus colegas. 

Bem, agora vamos aprender como fazer para consultar palavras nos glossá-

rios e como fazer para adicionar novas palavras neles.

Em primeiro lugar, você precisa entrar na página de um curso (pois os glossá-

rios são separados por curso); depois procure o painel atividades, na parte 

inferior esquerda do seu monitor.  Neste painel, clique no nome Glossário. 

Então você irá até a tela de glossários, veja a Figura 38. Então você poderá 

ver os glossários do seu curso. Para entrar em um deles, basta clicar no nome 

do glossário. Assim, você entra na página do glossário (observe a Figura 39) 

e nela você poderá, tanto consultar, como, também, acrescentar palavras ao 

glossário. 
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Inicialmente, são mostradas todas as palavras, então para encontrar a que 

você procura, basta rolar a página para baixo até achá-la. Mas esse procedi-

mento pode ser muito demorado se existirem muitas palavras. Nesse caso, é 

melhor você fazer uma busca. Para isso, Procure o botão Buscar (veja a Fi-

gura 39), ele fica logo acima das mensagens. Ao lado deste botão, existe um 

campo no qual você deve digitar a palavra que procura. Então bastar clicar 

no botão Buscar ou teclar Enter (Não esqueça de deixar o campo Buscar 
em todo o texto selecionado).

Caso você ainda não consiga encontrar a palavra que deseja, ainda existe 

outro caminho: buscar pela primeira letra! A seguir, vamos ver como se faz 

isso. 

Figura 38 - Tela de Glossários
Fonte: autor

Figura 39 - Página do Glossário
Fonte: autor
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Procure, logo acima da lista de palavras, a frase Navegar usando este ín-
dice (veja Figura 39). Logo abaixo dela, estão todas as letras do alfabeto. Se 

você clicar na letra A, por exemplo, só serão listadas as palavras iniciadas 

com a letra A. O mesmo ocorre com as outras letras do alfabeto. Se você 

clicar em Especial, serão listadas as palavras que começam com algum outro 

caracter (veja a definição de caracter na coluna ao lado).  

Caro aluno, infelizmente (ou felizmente), nossos cursos a distância não são 

um mar de rosas. Os professores formadores cobrarão de você diversas ativi-

dades que deverão ser executadas sem falta! Você terá acesso a elas através 

do Moodle; e também através dele, você deverá enviá-las a seus professores. 

Veja como fazer isso na próxima seção. 

5.1.9 Trabalhando com tarefas
Para verificar as tarefas de um determinado curso, siga os passos iniciais men-

cionados nas seções anteriores: entre em um curso, clicando no nome dele 

na tela de início de sessão; Depois localize o painel atividades, na parte 

inferior esquerda do seu monitor. Lá, observe a palavra Tarefas e clique nela.

Fazendo isso, você chegará à lista de tarefas, veja a Figura 40. Lá estarão 

as tarefas do professor, a data de entrega, a data de envio da tarefa e a nota 

que você tirou (Atenção: sua nota só vai aparecer depois que o professor 

corrigir e lançar o valor da nota no sistema). Além disso, também consta na 

lista de tarefas, o tipo da tarefa. O Moodle oferece ao professor 3 (três) 

tipos de tarefas, são elas: 

• Envio de arquivo único: neste tipo de tarefa, você terá que produzir 

um arquivo (seja ele um texto, uma apresentação, planilha ou imagem) e 

enviá-lo a seu professor;

• Texto online: neste caso, sua tarefa consistirá em produzir um texto no 

próprio Moodle e enviá-lo para o seu professor; 

• Atividade offline: neste último caso, você não precisará enviar nenhum 

conteúdo ou material através do Moodle. São tarefas que você deverá 

entregar por escrito e/ou fazer alguma apresentação. Neste caso, o pro-

fessor poderá lançar a nota no Moodle para que você possa conferi-la. 

Figura 40 - Lista de tarefas
Fonte: autor

Caractere (são as letras, os 
algarismos e os símbolos). Ou 

seja, pode-se afirmar que cada 
letra que compõe uma palavra e 

as pontuações das frases é um 
caractere.
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Procure, logo acima da lista de palavras, a frase Navegar usando este ín-
dice (veja Figura 39). Logo abaixo dela, estão todas as letras do alfabeto. Se 

você clicar na letra A, por exemplo, só serão listadas as palavras iniciadas 

com a letra A. O mesmo ocorre com as outras letras do alfabeto. Se você 

clicar em Especial, serão listadas as palavras que começam com algum outro 

caracter (veja a definição de caracter na coluna ao lado).  

Caro aluno, infelizmente (ou felizmente), nossos cursos a distância não são 

um mar de rosas. Os professores formadores cobrarão de você diversas ativi-

dades que deverão ser executadas sem falta! Você terá acesso a elas através 

do Moodle; e também através dele, você deverá enviá-las a seus professores. 

Veja como fazer isso na próxima seção. 

5.1.9 Trabalhando com tarefas
Para verificar as tarefas de um determinado curso, siga os passos iniciais men-

cionados nas seções anteriores: entre em um curso, clicando no nome dele 

na tela de início de sessão; Depois localize o painel atividades, na parte 

inferior esquerda do seu monitor. Lá, observe a palavra Tarefas e clique nela.

Fazendo isso, você chegará à lista de tarefas, veja a Figura 40. Lá estarão 

as tarefas do professor, a data de entrega, a data de envio da tarefa e a nota 

que você tirou (Atenção: sua nota só vai aparecer depois que o professor 

corrigir e lançar o valor da nota no sistema). Além disso, também consta na 

lista de tarefas, o tipo da tarefa. O Moodle oferece ao professor 3 (três) 

tipos de tarefas, são elas: 

• Envio de arquivo único: neste tipo de tarefa, você terá que produzir 

um arquivo (seja ele um texto, uma apresentação, planilha ou imagem) e 

enviá-lo a seu professor;

• Texto online: neste caso, sua tarefa consistirá em produzir um texto no 

próprio Moodle e enviá-lo para o seu professor; 

• Atividade offline: neste último caso, você não precisará enviar nenhum 

conteúdo ou material através do Moodle. São tarefas que você deverá 

entregar por escrito e/ou fazer alguma apresentação. Neste caso, o pro-

fessor poderá lançar a nota no Moodle para que você possa conferi-la. 

Figura 40 - Lista de tarefas
Fonte: autor

Clicando no nome de uma tarefa você chegará à tela de descrição de 
tarefa (veja a Figura 41). Atenção: Leia com atenção para entender correta-

mente o que o seu professor está lhe pedindo. Agora vamos ver como enviar 

suas tarefas.

A partir da tela de descrição de tarefa você pode enviar seu material ou 

conteúdo. No caso de Envio de arquivo único, você deve clicar no botão 

Arquivo, escolher o arquivo desejado e clicar no botão Abrir. Em seguida, 

clique no botão Enviar este arquivo. Você deve ficar atento ao tamanho 

máximo do arquivo (veja a Figura 41). Se o seu arquivo for maior que o per-

mitido, o Moodle vai lhe dar uma mensagem de erro. 

No caso de tarefas do tipo Texto online, você deverá clicar no botão Editar 

Figura 41 - Tela de descrição de tarefa
Fonte: autor
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o documento enviado. Em seguida, redija o texto da sua tarefa na caixa 

de texto que irá aparecer e clique no botão Salvar mudanças. Caso você 

se arrependa e não queira enviar o que escreveu, clique no botão Cancelar.

Para encerrar, espero que você tenha conseguido compreender como fun-

ciona o Moodle. É muito importante você lembrar de que através dele, você 

irá se comunicar com seus professores e colegas de turma. O Moodle é uma 

ferramenta essencial para o seu bom desempenho nos cursos a distância do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Palmas. Fique atento 

às recomendações feitas no decorrer das aulas e tente sempre aprofundar 

seus conhecimentos sobre o nosso Ambiente Virtual de Aprendizado. O en-

tendimento que você tiver sobre ele influenciará diretamente no seu rendi-

mento em nossos cursos. 

Nessa aula, você teve a oportunidade de ter uma visão geral do Moodle, o 

qual está sendo utilizado como nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem 

que você pode acessar através do nosso endereço na Internet. Nele, você 

deve manter o seu cadastro atualizado, atualizando seu perfil sempre que 

necessário. Além disso, você pode usar várias funções disponíveis nele, como 

a leitura de notícias; o calendário (que serve como uma agenda); e conferir 

a programação, tarefas e outras informações a respeito do seu curso. Você 

também pode conversar com seus colegas através do chat (o nosso bate-pa-

Figura 42 - Tarefa de Texto Online
Fonte: autor
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po), ou se quem você procura para conversar não estiver usando o Moodle 

naquele momento, você também pode se comunicar com ele enviando uma 

mensagem e esperando a resposta depois. Outra coisa que você pode fazer 

é utilizar o fórum, o qual serve para que você tire suas dúvidas enviando e 

recebendo mensagens para as pessoas que participam dos cursos. Por fim, 

você deve ter aprendido a utilizar o Glossário que é o local, o qual você busca 

o significado de alguma palavra que você não conhece, e é semelhante a um 

minidicionário. 

Atividades de aprendizagem
Marque com X a resposta correta

O Moodle é:

a) (   ) utilizado por várias instituições que trabalham com a modalidade de 

Ensino a Distância.

b) (  ) o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que iremos utilizar em 

nosso curso a distância.

c) (  ) um software que precisa de acesso a Internet.

d) (  ) um software que para ter acesso ao curso é preciso entrar com usuário 

e senha

Resumo
Terminamos aqui o nosso quinto encontro. Na próxima aula, iremos fa-

lar sobre alguns tipos de softwares, como os básicos que são os Sistemas 

Operacionais, exemplo: Windows, Linux, Unix, entre outros. Os aplicativos 

que são: Word, Excel, Power Point, etc. Vamos lá!
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Aula 6. Sistema operacional

Objetivos:

• conhecer os diferentes tipos de sistemas operacionais; e

• utilizar o sistema operacional Windows.

Nesta aula vamos trabalhar os diversos sistemas operacionais, com foco prin-

cipal no Windows. 

Pois bem, a dinâmica do mundo em que vivemos exige sempre mais do ser 

humano. Toda e quaisquer qualificação que se obtenha vem ao encontro da 

construção de perspectivas, prospectivas no sentido da contínua e necessária 

aprendizagem. Assim sendo, ter conhecimento na área de informática pas-

sou a ser elemento primordial no âmbito das relações sociais, uma vez que 

não tão-só a “facilidade” de comunicação aumentou, mas, e principalmen-

te, tomou novas formas de ser promovida. 

Compreender o computador e necessariamente aquilo que o controla, a 

saber, o sistema operacional e, necessariamente, todos os demais acessórios 

que o compõe é primordial para tirar proveito de suas maravilhas. O siste-

ma operacional é, nesse contexto, o elo entre o usuário e a estrutura física, 

ou seja, o hardware e tudo que o compõe, impressoras, câmeras de vídeo, 

driver de DVDs etc. É com a compreensão da utilidade de tais acessórios e 

do que eles proporcionam que se poderá tirar mais proveito do computador.

Como você estudou o conceito de hardware e software, que estava no capí-

tulo 4 (quatro) deste livro ou se você esqueceu estes conceitos, convidamos 

você a revê-lo, pois é importante neste momento que tenha esses conceitos 

em mente, pois um computador para funcionar precisa tanto de software 

como de hardware.

E aí, preparado? Vamos começar mais uma aula?
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6.1 Mas o que é o sistema operacional?
O Sistema Operacional é o programa responsável pelo gerenciamento das 

funções do processador, o armazenamento de informações e o controle dos 

dispositivos, enfim, o Sistema Operacional é quem gerencia o computador. 

Não podemos esquecer que a falta de um dos elementos do sistema 
informatizado (hardware, software e peopleware), faz com que ele 
não funcione.

É ele que permite a interação de todos os demais programas com a par-

te física do computador. É o software (programa), mais especificamente o 

Sistema Operacional é instalado na máquina para gerenciar e fornecer as 

informações ao peopleware (usuário). Além disso, é nele que se instalam os 

demais aplicativos, softwares utilitários que servem para funções específicas, 

tais como: “tocar música”; digitar textos; desenhar etc.

6.2 Quantos sistemas operacionais   
 existem  atualmente?
A pergunta é difícil de ser respondida, porque diversas empresas podem 

desenvolver o seu Sistema Operacional (S.O), mas com certeza pode-se falar 

em quais são aqueles mais usados atualmente, a saber, Windows e Linux. 

Estes são os dois sistemas operacionais mais usados atualmente. O primeiro 

desenvolvido por uma empresa particular (Microsoft), é o mais conhecido 

e existe há mais tempo no mercado, por ser desenvolvido por um grupo 

particular de desenvolvedores, sua licença é paga, ou seja, é vendido no 

mercado.

Mas não se preocupe se você não tem dinheiro para pagar uma licença, 

Figura 43 - Exemplo de um Sistema operacional (Windows)
Fonte: autor
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você pode adquirir um S.O. livre, ou seja, que tem a licença aberta, neste 

caso temos o Linux. Este é o famoso software livre, tal peculiaridade se re-

fere à liberdade dos usuários de estudar, copiarem, modificar e aperfeiçoar 

o software.

6.3 Primeiros contatos com sistema   
 operacional Windows
A figura abaixo mostra a área de trabalho do sistema operacional Windows. 

É a interface, ou seja, a imagem que vemos quando ligamos o computador. 

Nela realmente realizamos diversos trabalhos, várias atividades que podem 

ser realizadas pelo computador. 

Pode-se perceber a existência de vários “desenhos” coloridos, eles são cha-

mados de ícones, cada um deles representa um aplicativo, tendo, pois, cada 

um, uma função.

Temos no canto inferior esquerdo o botão iniciar, a partir dele, pode-se 

dizer que é onde damos o ponta pé inicial, ou seja, local que iremos achar 

outros softwares (programas), para fazermos os trabalhos de acordo com 

nossas necessidades, por exemplo, se você for trabalhar com desenhos, fi-

guras geométricas, você pode utilizar o paint, que é um aplicativo que vem 

junto com o sistema operacional Windows, ele fica no botão iniciar  ⇒  

programas ⇒ acessórios ⇒ paint.

Outros exemplos de aplicativos podemos encontrar no menu PROGRAMAS, 

nele temos todos os softwares aplicativos que estão instalados na máquina, 

isto é, editores de textos, programas que executam músicas, softwares utili-

tários, enfim, todos os aplicativos podem ser visualizados no submenu Pro-
gramas. Mas que sinal visual permite saber que há tudo isso no submenu 

Programas? A resposta é fácil, basta você observar na figura abaixo que na 

mesma linha do submenu há uma seta que aponta para a direita, não tão 

só em Programas, como em: Documentos, Configurações; Pesquisar. 
Ademais, pode-se ver onde desligar o computador, onde trocar de usuário, 

representado na figura pela opção “Fazer logoff de Administrador”, que é o 

usuário que está usando o computador no momento.
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6.4 Tipos de softwares 
Anteriormente, algumas vezes nos referimos aos tipos de software que são: 

softwares básicos, aplicativos e utilitarios. Então, vamos ententer melhor e 

conhecer alguns exemplos.

Tipos de Softwares

1) Software Básico

• Sistemas Operacionais (Windows, Linux, Unix, etc.)

• Linguagens de Programação (java, php, delphi, etc.) - Linguagens 

de Programação

• Tradutores (compiladores/interpretadores) - Tradutores (compiladores/

interpretadores)

2) Softwares Utilitários – Programas que permitem a manutenção da má-

quina, como ajustes em discos, memória etc.(backup, desfragmentador de 

disco, limpeza de disco, etc.)

3) Softwares Aplicativos – Softwares voltados para a solução dos usuários 

(Word, Wordpad, bloco de notas, Execel, power point, etc.).

Todo arquivo existente no computador tem um nome e é guardado 
em um local.

Figura 45 
Fonte: autor
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6.5 Manuseio de pastas 
Os periféricos só de entrada (input), são aqueles em que as informações são 

codificadas para serem processadas pelo sistema binário. Uma pergunta bá-

sica poderia nos acometer, onde as “coisas”, os arquivos são guardados no 

computador, em quais locais pode se guardar um arquivo, como fazer para 

localizá-lo? Enfim, essas são apenas algumas das mais simples questões que 

podem ser suscitadas no manuseio do computador. Primeiro precisamos dei-

xar claro que tudo que existe no computador são arquivos que se relacionam 

de forma harmônica, tais arquivos, para permitir que ele funcione adequada-

mente têm um nome e estão guardados em um local, isso é essencial. 

Todos os arquivos são, para melhor manuseio e localização, guardados em 

pastas com nomes significativos. Por exemplo, o sistema operacional, por 

padrão, fica “guardado” na unidade de disco “C”, isto implica dizer que 

tudo sobre o S.O., todos os seus arquivos, seus aplicativos, suas pastas, en-

fim, tudo está nesta pasta. Todavia, existem outras unidades de disco no 

computador, ou seja, outros locais onde pode se guardar arquivos, pastas 

etc., como podemos ver na figura. Vale dizer que a Unidade “A” em questão 

é a de disquete, sendo, pois, o local onde se tem acesso ao disquete que, no 

interesse do usuário, são colocados no gabinete do computador. 

Também, podemos ver na figura: uma unidade de disco “D”, que a critério 

do usuário foi criada para salvar arquivos; uma unidade “E”, que é onde se 

tem acesso, “em linguagem vulgar”, aos CDs e DVD do computador, além 

de uma unidade de armazenamento removível “F”, mais comumente cha-

mado de PENDRIVER.

Figura 46 
Fonte: autor
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Pasta Meus Documentos, do S.O. Windows, nesta pasta, o usuário pode 

guardar os seus documentos. Mas como há diversos tipos de arquivos (ima-

gens, fotos, textos, vídeos, músicas etc.), e querendo dar uma maior orga-

nização, criou-se dentro de Meus Documentos, por padrão, duas outras 

pastas: Minhas imagens e Minhas músicas. Cada uma delas guarda qual-

quer tipo de arquivo, de qualquer extensão, mas vale a dica: Procure salvar 

seus documentos em pastas com nomes significativos para não dificultar 

que você as encontre. 

Afinal de contas, como se faz para criar uma pastas, onde as posso criar? 

É simples. Se você estiver dentro da pasta Meus Documentos, você deve 

clicar no menu Arquivo ⇒ Novo ⇒ Pasta. Feito isso, aparecerá um ícone 

amarelo que representa a pasta com nome padrão, Nova Pasta selecionado 

numa camada azul, é nesse momento que você pode dá o nome que você 

quiser à referida pasta e pressione ENTER. Vale lembrar que esta dica serve 

para todas as subpastas das pastas já existentes. A figura ao lado mostra o 

processo que deve ser seguido na criação de pastas quando se estiver pre-

ferencialmente dentro de meus documentos ou quando se estiver dentro de 

uma pasta.

Mas e se você quiser criar uma pasta na área de trabalho, como se faz? Para 

realizar tal tarefa, você deve fazer o seguinte:

⇒ Clicar com o botão direito do mouse em um ESPAÇO VAZIO, NÃO CLI-

QUE SOBRE ÍCONES;

⇒ Leve o curso do mouse até o título NOVO; 

Figura 47 
Fonte: autor
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⇒ Clique sobre PASTA. Por fim, dê o nome à pasta e pressione ENTER.

Caso você queira renomear uma pasta ou, outro arquivo, basta clicar sobre 

o ícone e pressionar a tecla F2, pronto é só dar outro nome e pressionar 

ENTER.

Vimos como criar pastas, renomeá-las, mas como se faz para mover uma 

pasta de local, como faço para excluí-la? Também são atividades simples de 

se fazer. 

Por exemplo, se você não quer mais ter uma pasta de músicas, basta clicar 

com botão direito do mouse sobre a pasta desejada ⇒ clicar sobre a opção 

excluir da caixa de diálogo que vai abrir ⇒ clicar no botão sim de confirma-

ção que vai aparecer. E geralmente estes arquivos que foram excluídos irão 

para lixeira.

A lixeira contém os arquivos e pastas que você excluiu.

6.6 Extensões de arquivos
As extensões dos arquivos, de uma forma simplória, podem ser associadas 

analogicamente aos nossos sobrenomes. Por exemplo, se você tem um so-

brenome “dos Santos”, isso quer dizer que seus antepassados eram escravos 

pertencentes à igreja católica, ou se você tem um sobrenome “Schneider”, é 

bem provável que você seja descendente de alemão. As extensões de arqui-

vo servem para identificar o tipo de arquivo com o qual se está manuseando. 

Por exemplo, os arquivos que tem a extensão “.txt” são arquivos de texto 

criados pelo editor notepad. 

A tabela ao lado mostra diversos tipos de extensões de arquivos. A partir 

do conhecimento delas você está mais que apto para reconhecer a maioria 

dos arquivos com que se deparar no computador. Como se faz para ver as 

extensões dos arquivos? 

A resposta é simples, você deve clicar sobre o ícone do arquivo com o botão 

direito do mouse, vai surgir uma aba com diversas opções, é só clicar em 

Propriedades que aparecerá uma aba descritiva com todas as informações 

pertinentes ao arquivo em questão. 
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Tipo de arquivo Extensão

Texto doc; odt;.rtf txt

Imagem Jpg; bitmap; jpeg; gif

Apresentação eletrônica Ppt; pps

Áudio Wave; mp3; midi; wma

Vídeo mp4. rmvb.

O que se pode ver é que há uma informação que fala sobre o tipo de arqui-

vo: na barra de título temos o nome do arquivo sobre o qual estamos obten-

do informações, no presente caso temos um arquivo do tipo imagem, cujo 

nome é “MArcellus”. Na aba “geral”, tem-se em primeiro momento um 

ícone azul que representa o arquivo do tipo imagem, mais à direita, tem-se 

o nome do arquivo “MArcellus”. 

Logo abaixo tem-se outras informações: Tipo de arquivo ⇒ Imagem JPEG. 

Perceba, tal como disposto na tabela acima, temos um uma extensão de 

arquivo do tipo imagem, a saber JPEG. E logo mais abaixo há uma dica de 

qual programa deve ser usado para abrir os respectivos arquivo. No caso em 

questão, Nero PhotoSnap Viewer. Vale lembrar que o formato de arquivo 

pode ser lido por diversos tipos de Software. Assim, se você tiver um arquivo 

do tipo imagem, diversos são os softwares com os quais você poderá visua-

lizar o arquivo, como por exemplo: MSPainst, PhotoShopt, Adobefotoshop,  

todavia nem sempre isso será possível.

6.7 Compactando arquivos
Compactar um arquivo nada mais é que reduzir o seu tamanho para se que 

possa, no mesmo espaço, armazenar mais arquivos, ou seja, é como se você 

precisasse de mais espaço, mas não disposse de local, com a compactação, 

os arquivos reduzem de tamanho e você ganha um pouco mais de espaço 

no seu HD. No entanto, há os softwares do tipo compactadores ou, como 

muitos chamam, ripadores. 

Eles atuam basicamente comprimindo os arquivos de modo a agrupar mais 

conteúdo onde dantes não era possível fazer. Na figura acima, o que se 

tem nada mais é que a extração de arquivos, ou seja, o mesmo software 

que compacta os arquivos é o mesmo que faz o processo inverso, a saber, 

descompactação.
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6.8 Player de músicas
Não é imaginável que o usuário de um computador não o use para executar 

músicas. Talvez seja esta uma das atividades mais executadas, uma vez que é 

sempre agradável realizar “nossas” tarefas ao som de uma boa música. Ou 

mesmo, assistir aos nossos vídeos ou filmes. Mas para tanto, você vai pre-

cisar de algum software que faça isso. Abaixo temos dois, dos players mais 

usados atualmente. Vale a pena conferir. 

À nossa esquerda temos Windows Media Player, que é um aplicativo que 

executa músicas e próprio do Windows. Já à nossa direita temos o Real 
Player também muito conhecido dos usuários que adoram “curtir’ uma boa 

música quando desenvolvem outras atividades ou ver um bom filme em 

momento de lazer.

Resumo
Nesta aula falamos sobre Sistemas Operacionais, mais especificamente do 

Windows. Aprendemos que o Sistema Operacional é um software que tem 

por função controlar os recursos do computador e servir de interface entre 

ele e o usuário, temos, também, sua classificação por tipo, neste caso, o S.O. 

Figura 48 
Fonte: autor

Figura 49 
Fonte: autor
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é classificado como “software básico”. Temos atualmente no mercado vários 

sistemas operacionais, porém, os dois mais utilizados pelos usuários comuns 

são: o Windows, que ainda tem como vantagem a questão da acessibili-

dade, é o S.O. utilizado na grande maioria dos computadores pessoais do 

planeta. E por fim, temos o Linux, que é um software livre, quer dizer que, 

aqueles que o adquirirem têm certos direitos em relação a ele, diferente do 

Windows que já é comercial, temos que pagar pela sua licença de uso. 

Atividades de aprendizagem
1. Quais das alternativas abaixo é a uma assertiva correta?

a) O Sistema operacional Windows é um software do tipo utilitário.

b) Ainda que o sistema operacional Linux seja livre, ele não permite que o 

usuário altere o seu código fonte, podendo, dessa forma, modificá-lo.

c) O gabinete do computador é um tipo de software.

d) O S.O. permite a interação de todos os demais programas com a parte 

física do computador.

2. Descreva como se deve fazer para criar uma pasta na área de trabalho do 

Windows, sem que, necessariamente ela esteja dentro de outra já existente.

Na próxima aula iremos falar de um software aplicativo, que é o editor de 

texto “Word”. Com ele teremos uma série de recursos para embelezar nos-

sos documentos, sejam eles formais ou informais. Vai ser muito interessante, 

vamos lá?
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Aula 7. Editor de texto

Objetivos:

• utilizar o editor de texto Word.

Agora que já aprendemos sobre o Moodle e sobre os sistemas operacionais, 

aprender a utilizar o Word?

Sabemos hoje que é inconcebível o uso do computador que foge ao uso 

dos editores de textos, ainda que de forma esporádica, a razão para tal, 

embora muitos comparem a uma máquina de escrever temos que lembrar 

que existem algumas diferenças como: permite, segundo http://pt.scribd.
com/doc/26138405/Livro03-Lea-Fagundes-Et-Alii, “ao usuário escolher 

fontes de letras de diversos tamanhos e cores, assim como inserir gráficos 

(tabelas, desenhos, fotos, imagens em geral) de diversos tamanhos”, entre 

outros, destina-se às pessoas que desejam criar e compartilhar documentos, 

ou seja, é uma ferramenta que atende desde a criação de documentos co-

muns, como escrever uma carta, a cenários mais avançados que exigem a 

interação de muitas pessoas. 

7.1 Como usar um editor de texto?
É importante informar que existem diversos editores no mercado, sejam eles 

públicos ou privados conseguidos mediante a compra da licença, MICRO-

SOFT OFFICE WORD, todavia, não se preocupe em “comprar uma licença” 

não está em seus planos, ainda que tenha de fazer o uso de um.

Entre os editores de textos free, grátis no mercado, destaca-se o WRITER 

do pacote BR.OFFICE.ORG. Nas distribuições do Linux, também, há diversos 

editores livres, que vem no próprio sistema operacional, tais como: Kate; 

Kwrite. Já o Windows disponibiliza dois editores no próprio sistema, que 

são Notepad e WordPad, sendo que último  possui mais recursos. Na figu-

ra abaixo temos dois exemplos de editores de texto para os quais não há 

necessidade de “desembolso” para fazer o uso, são eles, respectivamente 
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WordPad, com mais recursos, e Notepad, com um pouco menos recursos.

7.1.1 Inicializando o Microsoft Word                                                                                    
Para iniciar os trabalhos usando o editor de texto “Word” faz-se necessário 

primeiro saber onde o referido software se encontra. Normalmente por si 

tratar de um software, ele está localizado no item Programas do menu Ini-
ciar. Proceda da seguinte forma para abrir o Word: clique no menu Iniciar 
⇒ Programas  ⇒ Microsoft Office ⇒ Microsoft Word, então é só clicar 

sobre ele.

Já que conseguimos abrir o editor de texto Word vamos conhecê-lo melhor.

Segundo http://www.ebah.com.br/content/ABAAABCYoAJ/
word2009:

Figura 50 
Fonte: autor

Disponível em: <http://
www.ebah.com.br/content/
ABAAABCYoAJ/word2009>

Figura 51 
Fonte: autor
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• Barra de títulos: É o topo da página, local onde fica o nome do apli-
cativo aberto, o nome do arquivo que esta sendo usado e também 
sessões do Windows os botões maximizar, minimizar e fechar e o ícone 
de controle da janela;

• Barra de Menu: Os menus contêm todos os comandos que podem ser 
usados dentro do aplicativo.

• Barra de Ferramentas: Lugar onde tem os comandos mais usados dos 
menus em forma de botões para facilitar a vida do usuário.

• Barra de Formatação: São ferramentas usadas para mudar a aparên-
cia do texto, como cor, fonte, tamanho, etc.

• Réguas: Dar acesso a configurações de margens e noção de tamanho 
do parágrafo do documento de texto.

• Barras de rolagem: As Barras sombreadas ao longo do lado direito 
e inferior da janela do documento. Para deslocar-se para uma outra 
parte da folha, clique nas setas na barra de rolagem.

• Barra de desenhos: Possui ícones de atalhos para adicionar e editar 
desenhos, também serve para trocar fundos de paginas e área de im-
pressão, efeitos 3D, setas e auto formas. 

• Barra de Status: Indica se as teclas Num Lock e a tecla Caps Lock 
estão sendo usadas (ativas), e serve também para saber em que pagi-
na o usuário esta atuando no momento.

Depois que você aprendeu e visualizou a estrutura do editor de texto Word, 

que tal aprendermos mais sobre o que ele pode nos oferecer? No próximo 

passo aprenderemos como formatar o seu texto.

7.1.2 Formatando o texto
Formatar o texto nada mais é que mudar o tipo de fonte (letra, sua cor, seu 

tamanho, seu estilo), borda e alinhamento, parágrafos, enfim, um pouco da 

estrutura visual do texto. Vejamos alguns conceitos básicos. Para formatar, 

primeiro você deve selecionar o texto por meio do botão esquerdo do mou-

se, vá até o menu Formatar ⇒ Fonte. Então, aparecerá a caixa ao lado.
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Fonte: É o tipo de letra a ser utilizada no texto.

Estilo da Fonte: São as variações. Negrito, Itálico. Ex: negrito, itálico.

Tamanho: Na lista ele varia entre 8 e 72, sendo necessário digitar o valor 

para ter um tamanho maior.

Estilo Sublinhado: com o uso dessa ferramenta é possível aplicar diferentes 

tipos de sublinhados, vejamos: Simples, somente palavras, duplo, pontilha-

do, dentre outros.

Cor da Fonte: nada mais é que a cor na qual será escrito o texto.

7.1.3 Selecionando texto
Selecionar nada mais é do que o modo  de “dizer” para o Word qual parte 

do texto vai ser modificado. Mas, como selecionar? É simples, basta clicar no 

início da área a ser selecionada, depois segure o clique e arrastar o mouse 

até o final da área que será selecionada. Tal como pode ser visto na figura 

abaixo.

Figura 52 
Fonte: autor

Para abrir o Menu Formatar 
Fonte use o atalho: CTRL + D

Figura 53 
Fonte: autor



Rede e-Tec BrasilAula 7 - Editor de texto 103

Caso você não queira usar o modo convencional de formatação, o Word 

disponibiliza uma forma mais rápida, estando disponível na barra de forma-

tação. Vale lembrar que para executar tais atividades, requer que o devido 

texto esteja selecionado, caso contrário não será aplicado no texto, já escri-

to, as devidas formatações.

Dica: Sempre que digitar um texto, vale usar a ferramenta justificar para 

dar um aspecto mais agradável ao seu texto. A barra de ferramenta de que 

falávamos está disposta logo abaixo.

7.1.4 Salvando documento no Word
Sempre que você estiver digitando um texto, faz-se necessário que você 

salve suas alterações para que não ocorra perda de seu trabalho, caso ve-

nha cair à energia. Como sabemos, tudo no computador tem um nome e 

é “guardado” em um dado local. Assim sendo, não seria diferente com os 

documentos do Word. Vejamos como salvar um documento.  Para tanto, 

faça o que se segue: Clique em Arquivo ⇒ Salvar Como.  Ou então faça 

o de uma forma mais rápida, pressionando a tecla de atalho: CTRL + B, ou 

ainda pressionando o ícone do disquete que se vê ao lado 

Feito isso, aparecerá uma aba pedindo para você dá um nome ao texto que 

você digitou e pedindo que você salve o seu trabalho em um local para que 

depois, caso precise dele, possa encontrá-lo sem maiores dificuldades. 

A figura que aparece logo abaixo mostra exatamente o que se deve fazer.  

Lembre-se de que o seu documento deve ter um nome, caso contrário o 

editor de texto não ativará o botão que na figura acima está esmaecido, que 

é o botão Salvar, logo acima do botão Cancelar. Caso você queira, poderia, 

também, salvar em outro lugar. 

Figura 54 
Fonte: autor
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7.1.5 Saindo do Word
Caso já tenha terminado de fazer as suas tarefas, ou então, não mais queira 

trabalhar no momento, você pode sair do documento da seguinte forma: 

Arquivo ⇒ Sair. Lembrando que você pode fazer isso de outras formas, por 

exemplo, clicando no botão   que está localizado na barra de títulos do 

editor de texto, mais precisamente no canto superior direito.

Já que você aprendeu como se faz para digitar e salvar seus documentos, 

que tal agora ver como abrir os seus documentos, ou mesmo outros docu-

mentos do Word?

7.1.6 Outras funções básicas do Word                                                                                                                                             
                                                                                                                                         
a. Apagando um texto

Há duas Formas para apagarmos nosso texto, vejamos:

Backspace ←: essa tecla apaga os caracteres a esquerda do Cursor.

Delete ← :   essa tecla apaga os caracteres a Direita do Cursor.

b. Recortar, Copiar e Colar Um texto. 

Os “desenhos” nos ícones acima representam, respectivamente, as seguin-

tes funções.

Recortar:serve para remover um caractere ou objeto e damos um novo des-

Figura 55 
Fonte: autor
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tino a ele.  É o mesmo que CTRL +X.

Copiar: já com este podemos copiar qualquer caractere ou objeto inserido 

em nosso documento. Isto é, fazer uma cópia de um texto etc. É o mesmo 

que CTRL +C.

Colar: Quando especificarmos onde o documento deverá ser copiado ou 

recortado, damos um clique em colar para que confirmemos a operação. O 

mesmo que CTRL +V.

Pincel: Permite copiar a formatação de qualquer caractere ou objeto que 

inserimos em nosso documento. O mesmo que CTRL +SHIFT+ C.

c. Desfazer e Refazer 

Através destas ferramentas podemos trabalhar melhor no Word, por exem-

plo: quando quisermos desfazer algo em nosso texto, é só ir clicando na 

ferramenta desfazer, apresentada pela seta que aponta para traz. Já se 

quisermos fazer o inverso, basta clicar na seta que aponta para frente, ou 

seja, para refazermos. 

Para o melhor uso do presente aplicativo, é necessário que o usuário conhe-

ça algumas teclas de atalho, de modo a usá-lo mais rápido, com maior pre-

cisão. Vale dizer que são muitas, não devendo se preocupar em apreender 

todas, somente as que forem, de fato, mais usadas ou aquelas operações 

mais rotineiras.
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Teclas para formatar caracteres e parágrafos

Tecla de Atalho Descrição do comando

CTRL + SHIFT + F
CTRL + SHIFT + P
CTRL + SHIFT + >
CTRL + SHIFT + <
CTRL + ]
CTRL + [
CTRL + D
SHIFT + F3
CTRL + SHIFT + A
CTRL + N
CTRL + S
CTRL + SHIFT +W
CTRL + SHIFT + D
CTRL + SHIFT + H
CTRL + I
CTRL + SHIFT + K
CTRL + = (igual)
CTRL + SHIFT + +
CTRL + BARRA DE ESPAÇOS
CTRL + Q
CTRL + SHIFT + *
SHIFT + F1
CTRL + SHIFT + C
CTRL + SHIFT + V
CTRL + 1
CTRL + 2
CTRL + 5
CTRL + 0
CTRL + J
CTRL + E
CTRL + H
CTRL + Q
CTRL + SHIFT + S
ALT + CTRL + 1
ALT + CTRL + 2
ALT + CTRL + 3
CTRL + SHIFT + L
CTRL + SHIFT + N

Altera o tipo de letra
Altera o tamanho do tipo de letra
Aumenta o tamanho da letra
Diminui o tamanho da letra
Aumenta o tamanho da letra um ponto
Diminui o tamanho da letra um ponto
Altera a formatação de caracteres
Altera letras para maiúsculas ou minúsculas
Formata como maiúsculas
Formata em Negrito
Aplica sublinhado
Aplica sublinhado mas só em palavras
Aplica duplo sublinhado
Aplica formatação de texto oculto
Aplica formatação em itálico
Formata letras como maiúsculas pequenas
Aplica formatação anterior à linha
Aplica formatação superior à linha
Remove formatação manual
Altera a seleção de letra para o tipo “SYMBOL”
Visualiza caracteres não imprimíveis
Remove formatação de texto
Copia formatos
Cola formatos
Define espaçamento simples entre linhas
Define espaçamento duplo entre linhas
Define espaçamento entre linhas de 1,5
Remove um espaço entre linhas que antecede um parágrafo
Justifica um parágrafo
Alinha um parágrafo à esquerda
Alinha um parágrafo à direita
Remove a formatação de parágrafo
Aplica um estilo
Aplica o estilo “Título 1”
Aplica o estilo “Título 2”
Aplica o estilo “Título 3”
Aplica o estilo “Lista”
Aplica um estilo normal

Teclas de função

Tecla de Atalho Descrição do comando

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Ajuda; Ajuda “On line”; Assistente do Office
Mover textos gráficos
Inserir uma entrada de texto
Repetir a última ação
Comando “ir para” (menu Editar)
Painel seguinte
Ortografia e gramática (menu Ferramentas)
Alargar uma seleção
Atualizar campos selecionados
Ativar a Barra de menus
Ir para o campo seguinte
Salvar como
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Teclas de edição de texto

Tecla de Atalho Descrição do comando

CTRL + O 
CTRL + A
CTRL + G
CTRL + P
CTRL + Z
CTRL + R
CTRL + X
CTRL + C
CTRL + V
CTRL + T
CTRL + L
CTRL + U
CTRL + B

Novo documento
Abrir documento
Ir para (indicar página)
Imprimir
Desfazer
Repetir
Cortar
Copiar
Colar
Selecionar tudo
Localizar
Substituir
Salvar

7.1.7 Inserindo WordArt
WordArt é um recurso do editor de texto Word que permite que você dê um 

aspecto mais elegante a um nome, uma frase, ou outra coisa do tipo. Para 

inseri-lo, faça o que se segue.

Dê um clique no Menu Inserir em seguida aponte para Imagens e dê um 

clique na Opção   WordArt.

Esta primeira Caixa nos permite escolher um tipo de WordArt que deverá ser 

inserido em nosso documento. Escolha um Estilo e clique em OK. Como se 

pode observar, há uma diversidade muito grande em estilo, o que por si só, 

já é um grande desafio escolher apenas um.

Após clicar sobre um deles, deverá clicar em OK para que apareça a caixa 

de texto, na qual devemos especificar o texto que deverá aparecer no Estilo 

que escolhemos.

Figura 56 
Fonte: autor
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Ganhe tempo: Para inserir o WordArt rapidamente dê um Clique no Botão 

Inserir WordArt  que se encontra na Barra de Ferramentas Desenho.

Resumo
Nesta aula falamos de editor de texto, especificamente do “Word”. Com 

um bom editor de texto como o Word podemos editar os mais diversos ti-

pos de textos, cartas, memorandos, atas e vários outros documentos. Possui 

inúmeros recursos, capaz de auxiliar você a criar, formatar, ou seja, manipu-

lar textos, além de permitir, também, inserir figuras, tabelas, gráficos, entre 

outros. Sairmos da velha máquina de escrever para uma grande ferramenta 

eletrônica que são os editores de textos, temos desde os proprietários, pagos 

aos free, grátis.

Atividade de aprendizagem
1. Editor de texto.

Marque a alternativa correta.

a) Para formatar um texto já digitado, basta clicar no menu Formatar ⇒ 

Fonte.

b) O editor de texto Word permite salvar um documento sem nome.

c) O atalho para copiar um texto selecionado é CTRL+ I.

Figura 57 
Fonte: autor

Figura 58 
Fonte: autor
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d) Na opção estilo da fonte, existente dentro do menu FORMATAR FONTE, 
permite que seja aplicado diferentes tipos de tamanho à fonte.

e) A função que é executada quando se seleciona um texto e se pressiona o 

ícone da tesoura na Barra de Ferramentas padrão, tem como função recortar 

um referido texto.

Na próxima aula iremos falar de outro software aplicativo, agora será do 

programa de planilha eletrônica “Excel”. Com ele você poderá fazer cálculos 

rapidamente, desde os mais simples, ao mais complexo. Preparado? 
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Aula 8. Planilha eletrônica

Objetivo:

• utilizar a planilha eletrônica Excel.

          

Agora que já aprendemos a utilizar o Word, vamos trabalhar o programa de 

planilhas da Microsoft, o Excel. Vamos?

Existem vários tipos de softwares (programas) de códigos fechado e/ou pro-

prietários, tipo Microsoft Excel, já um outro tipo de programa de código aber-

to que temos é o OpenOffice.org Calc. Este programas permitem criarmos 

planilhas, tabelas, estatísticas, gráfico, entre outros, eles são muito útil no mer-

cado de trabalho.

8.1 Como usar a planilha eletrônica
Para entrar no programa o usuario deverá  seguir o camino abaixo: 

• Clique no botão Iniciar 

• Selecione Todos os Programas 

• Clique em Microsoft Excel 

8.1.1 O ambiente do Microsoft Excel

Figura 59 
Fonte: autor
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Reconhecimento da planilha: 

a) Possui 65.536 linhas

b) As colunas em forma de Y são letras de A a IV 

c) Células contendo cada um deles estão separados 

d) Você pode trabalhar e gravar várias Planilhas em um arquivo. 

8.1.2 Barra de formatação
Possui botões que alteram a visualização dos dados na planilha, bastando 

clicar sobre qualquer um deles.

Barra de Formatação

Fonte 
Alinhar a 
direita

Diminuir recuo

Tamanho da 
Fonte

Mesclar e 
centralizar

Aumentar recuo

Negrito
Estilo de 
moeda

Bordas

Itálico 
Estilo de por-

centagem
Cor de preenchi-

mento

Sublinhado
Separador de 

milhares
Cor da fonte

Alinhar à 
esquerda

Aumentar ca-
sas decimais 

Centralizar
Diminuir casas 

decimais

8.1.3 Barra Padrão
A Barra Padrão aparece quando você inicia o Microsoft Excel. Esta barra de 

ferramentas contém botões que irão ajudá-lo a completar suas tarefas mais 

frequentes no Excel.
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Barra Padrão

Novo Pesquisar Auto Soma

Abrir Recortar
Classificação 

crescente 

Salvar Copiar
Classificação 
decrescente

Permissão Colar
Assistente do 

Gráfico

e-mail Pincel Desenho

Imprimir Desfazer
Zoom

Visualizar 
Impressão 

Refazer
Ajuda do Micro-

soft Excel 

Verificar orto-
grafia

Inserir Hiperlink

8.2 Tabela, gráfico e fórmulas
Em uma planilha eletrônica construímos tabelas que nos ajudam expressar 

melhor o dado coletado em uma pesquisa, valores de compra de um super-

mercado, folha de pagamentos de uma empresa, acompanhar gastos do 

mês. As tabelas, juntamente com fórmulas, simplificam um trabalho grande 

se for feito manualmente, as fórmulas que podem ser utilizados são os mais 

variáveis operadores aritméticos de soma, multiplicação, divisão, percenta-

gem, subtração e exponencial, existem outros tipos de operadores como os 

de comparação, na verdade o Excel é uma ferramenta muito eficiente quan-

do bem empregada, tudo que conhecemos de matemática ele faz, e até um 

pouco mais, tudo isso em tempo muito rápido.

8.2.1 Utilizando fórmulas
Como podemos observar, toda fórmula no Excel começa com um sinal de 

igual (=). Uma fórmula pode conter números, células e funções. Quando 

falamos de fórmula estamos no referindo a uma equação que analisa dados 

em uma planilha, ou seja, segundo http://pt.scribd.com/doc/38531643/
Apostila-Excel-Avancado
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(...) efetuam operações, como adição, multiplicação e comparação, 

além disso, pode combinar valores. As fórmulas podem referir-se a ou-

tras células na mesma planilha, a células em outras planilhas da mesma 

pasta de trabalho, ou ainda, a células em planilhas em outras pastas.  

(http://pt.scribd.com/doc/38531643/Apostila-Excel-Avancado - acesso 

em 9 de setembro de 2013)

Veja o exemplo a seguir:

=(A1+A3)/2 , aqui temos um exemplo bem simples de uma fórmula, em 

que somamos os valores das celular A1 e A3 e depois dividimos o resultado 

obtido por  dois, veja que temos uma soma dentro de um parêntese, e o 

exemplo segue a mesma regra das expressões matemática.

É importante conhecer o operador aritmético e de comparação.

A seguir temos uma descrição dos principais operadores aritméticos:

+ Adição (3+3)

-
/
*
%
^

Subtração (3-3)
Divisão (3/3)
Multiplicação (3*3)
Porcentagem (30%)
Exponenciação (3^2)

Operadores de comparação:

= Igual a

>
<

>=
<=
<>

Maior que
Menor que
Maior ou igual a
Menor ou igual a
Diferente

8.2.2 Sobre referências a uma célula
Segundo o site http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe5yoAC/julio-
-battisti-curso-basico-excel?part=6, uma fórmula pode referir-se a uma 
célula, utilizando o endereço da célula. Se você desejar que uma célu-
la contenha o mesmo valor que outra célula, insira um sinal de igual 
seguido da referência da célula (por ex: =B4 ). A célula que contém a 
fórmula é denominada célula dependente - seu valor depende do valor 
de outra célula. Sempre que a célula à qual a fórmula fizer referência 
tiver seu valor alterado, a célula que contiver a fórmula também será 
alterada. A fórmula a seguir multiplica o valor na célula A5 por 5. A 
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fórmula será recalculada sempre que o valor na célula A5 for alterado.

Exemplo: =B15*5

A seguir mostraremos uma tabela indicando dados obtidos no período de 

2003/2 a 2008/1, esta planilha permite a visualização do total de alunos do 

Projeto Social de Inclusão Digital – “Anjo da Guarda” (PSID) que participa-

ram e concluíram proveitosamente o curso básico de informática que foi 

desenvolvido no IFTO, campus de Palmas. 

Apresenta-se na tabela dados obtidos no período de cincos anos, um 

número muito grande de alunos que participaram no curso básico de 

informática. Desde então, o Projeto Social de Inclusão “Digital Anjo da 

Guarda” – PSID, recebeu um número em torno de 1905 alunos inscri-

tos (homem 738 e mulheres 1167), dos quais 1586 (egressos) conclu-

íram o curso, o que corresponde a 83,25% (total em porcentagem), 

alem destes dados a tabela mostra o percentual de homens e mulheres 

que concluíram o curso, mulheres correspondendo a 51,76%, enquan-

to que a dos homens 31,50%. (OBESO, 2008)

Na tabela a célula “D5” aparece o valor “83,25” foi utilizado operador 

soma, e na Barra de Fórmula aparece “=SOMA(D3:D4)” os dois pontos 

que aparecem entre D3 e D4 (D3:D4) significa que ele realiza a soma de 

uma célula até a próxima célula demarcada, toda fórmula utilizada no Excel 

como em qualquer outro programa de planilha eletrônica é utiliza ao inicio 

da fórmula o símbolo de igual “=” como mostrado na Barra de Formula, 

o nome da planilha ativa é “Participantes” as planilhas desativadas são: 

Plan2, Plan3.

Figura 60 
Fonte: autor
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Uma vez feito à tabela e dados em estudos, podemos construir gráficos 

para melhor compreensão do que se quer transmitir. Um gráfico transmite 

com sua visualização de maneira rápida e precisa o seu conteúdo, há vários 

Tipos de Gráficos e Subtipos de Gráficos, para o nosso exemplo da tabela 

selecionamos todas as células de “A2 até D5”, clique com o cursor do mou-

se no Assistente do Gráfico selecionamos o Tipo de Gráficos e Subtipos de 
Gráficos, clique em avançar e poderemos utilizar os Título, Linhas de Grades, 
Legenda, Rótulo e Tabelas de Dados, clique novamente em avançar e logo 

em concluir assim estará pronto o gráfico com as características para ela 

atribuídas.

O gráfico construído e apresentado acima mostra alunos que realizaram o 

curso de informática básica, homens de 738 participantes concliram 600, 

mulheres 1167 participantes 386 concluiram, isso representa entre homens 

e mulheres um total de 1905 participantes e que concluiram 1586.

Figura 61 
Fonte: autor
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Figura 62 
Fonte: autor
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Resumo
Nesta aula falamos de planilha eletrônica. A vantagem de manipular uma 

ferramenta dessa é que você consegue resolver rapidamente tarefas que 

normalmente levam mais tempo e envolve vários outros recursos, como: 

papel, borracha, lápis, calculadora, e com uma planilha eletrônica, como 

o Excel você ganha dos dois lados. O Excel é uma grande ferramenta para 

se trabalhar com dados numéricos, com ele você pode ver que é fácil criar 

gráficos, fazer relatórios que servem de apoio para suas aplicações pessoais 

e no trabalho. 

Atividades de aprendizagem

1. Construa um gráfico com os dados da tabela acima, escreva como título 

de seu gráfico “PROFESSORES QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE INGLÊS” 

onde deve constar Sexo, iniciantes, concluintes e Em(%), deverá conter no 

gráfico valores totais, e mencione os procedimentos que devem ser seguidos

2. Responda as questões abaixo segundo o ambiente de trabalho planilha 

eletrônica:

a) Qual a planilha ativa na tabela?

b) Qual a planilha desativada mostrada na tabela?

c) Qual a porcentagem das mulheres que concluíram o curso de inglês?

d) Qual a quantidade de homens que concluíram o curso de inglês.?

e) Em uma planilha eletrônica a fórmula se inicia com que operador de com-

paração?

f) Qual a fórmula para obter o valor total na célula B5?

E assim chegamos ao fim do nosso nono e último encontro nesta disciplina. 

Espero que tenha gostado. Siga, pois ainda tenho algumas palavras para 

você.
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Palavras Finais

Foi muito agradável estudar com você esta disciplina, chegamos ao fim de 

uma etapa muito importante para sua vida, que é a informática. Hoje em 

dia, a pessoa que não possui o conhecimento mínimo com o computador 

é considerado, analfabeto digital. Você é um vencedor, pois já superou essa 

face, estude e procure sempre se atualizar.

Um grande abraço,
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Guia de Soluções
Aula 1

Comentário das Atividades 1

Na atividade 1 o item a coloca toda a responsabilidade de aprendizado para 

o aluno e isto não é verdade, portanto está incorreta. O processo ensino 

aprendizagem requer uma troca de ideias e colocações pertinentes aos con-

teúdos, de tal forma que o professor formador/tutor conduzirá as discussões 

a fim de propiciar aos alunos as condições de alcançar os objetivos de cada 

capítulo durante a execução de cada componente curricular do curso.

O item b traz a resposta correta, uma vez que fala, em linhas gerais, das 

responsabilidades tanto do professor formador quanto do aluno, levando 

em considerações que de fato o esforço do aluno da EAD é maior do que 

no ensino presencial, porém o professor formador/tutor também tem um 

aumento em suas atividades, pois ele precisa responder de forma escrita as 

questões de todos os alunos um por um, não é mais a relação de um para 

muitos. Isso significa que há dos dois lados uma exigência de maior dedica-

ção se comparamos ao ensino presencial. 

Na atividade 2 poderíamos responder que a Educação a Distância se inse-

re em um contexto virtual, chamado de Ciberespaço. O Ciberespaço pode 

ser utilizado para estabelecer relacionamento entre pessoas de forma cola-

borativa, com o objetivo claro de crescimento intelectual e cultural dessas 

pessoas que colaboram entre si. Neste espaço que permite a interação entre 

as pessoas, naturalmente é criada uma sociedade virtual denominada de 

cibercultura onde existe a necessidade de regras claras para que estes diá-

logos possam acontecer com o devido respeito de forma que estes espaços 

possam progredir de acordo com a proposta de cada um deles chamada de 

Netiqueta.

Aula 2 

Comentário das atividades:

Na atividade 1 o item a coloca é a resposta certa uma vez que enviando 

uma mensagem de correio eletrônico, na primeira oportunidade que a pes-

soa verificar a caixa postal, ela já terá condições de ler a sua mensagem. 
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A letra b está incorreta, uma vez que mensagens no seu blog você poderá 

colocar todos os dias se esta for a frequência de atualização do mesmo, mas 

você não tem certeza de quais e quando essa ou aquela pessoa irá acessá-lo.

A letra c também está incorreta pelo mesmo motivo da letra b.

Na atividade 2 você pode pensar exatamente o que seria o contrário de 

um acesso seguro. Poderíamos dizer então que um acesso inseguro pode ser 

caracterizado por um usuário com acesso a Internet, navegando por sítios 

diversos sem se importar com seu teor, instalando qualquer aplicativo suge-

rido pelo sítio que estiver acessando. Não utilizar sistema antivírus e firewall, 
autorizar acesso pela rede toda vez que alguma aplicação perguntar “deseja 

permitir acesso pela rede?”. Ou seja, ter um comportamento descuidado em 

relação ao ambiente virtual.

Aula 3 

Comentário das Atividades 

Na atividade 1 as alternativas a, b e c estão corretas, uma vez que todas 

as condições de instalação do computador procuram protegê-lo de situações 

que poderiam causar problemas tais como: Umidade, chuva, variações de 

energia e calor em excesso. 

Na atividade 2 a letra “a”está incorreta, pois é necessário que você es-

colha uma cadeira adequada a sua altura, peso e assim por diante para que 

você possa tenha a posição ergonômica adequada ao uso do computador 

para evitar desconforto físico no uso do computador. A alternativa “b” está 

correta pois o ajuste de brilho intenso sem o uso da tela anti-reflexiva pode-

rá causa cansaço nos olhos após algumas horas de uso do computador. A 

alternativa “c” está correta, utilizando o monitor de vídeo no alinhamento 

correto você poderá evitar desconforto no pescoço podendo permanecer 

por mais tempo diante do computador.

Atividade 3 A resposta desta questão é livre. Não se esqueça de ser muito 

honesto (a) consigo mesmo (a). Contudo para sua orientação, utilize as se-

ções organize seu tempo e organize seu material de estudo procuran-

do se orientar em relação as dicas ali descrita, descobrindo assim se haverá 

ou necessidade de alguma adequação pessoal sobre o assunto. 
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Aula 4 

Comentário sobre as atividades 1 e 2

Na atividade 1,você acertou se lembrou que as memórias possuem várias 

classificações e que a volatilidade é uma das classificações dos vários tipos 

de memórias existentes. Memória volátil é aquela cujos dados se apagam 

quando deixa de passar corrente elétrica. Um exemplo de memória volátil é 

a memória RAM. Memória não-volátil é aquela cujos dados não se perdem 

quando o computador é desligado como, por exemplo, a memória ROM.

Na atividade 2, você acertou se marcou como resposta correta a letra (c). 
De fato, as memórias auxiliares como HD, disquete, pen drive guardam pro-

gramas e dados para uso. A alternativa (a) está errada, pois a RAM (memória 

principal) é a memória volátil e temporária, e não as memórias auxiliares. A 

alternativa (b) está errada, pois contém uma afirmação que se refere à me-

mória RAM e não as memórias auxiliares. As atividades 1 e 2 serviram para 

você avaliar o alcance do objetivo de identificar os tipos de memória.

Comentário sobre as atividades 3 e 4

Na atividade 3, você acertou se declarou que um caractere é igual a um 

byte e que, por sua vez, é o conjunto de oito bits.

Na atividade 4, você acertou se apontou como resposta certa a alternativa 

(b), pois um caractere é a representação de uma letra, de um algarismo ou 

de um símbolo qualquer. A alternativa (a) está errada, já que dado e código 

não são caracteres. A alternativa (c) está errada, pois um código não é um 

caractere como já sabemos. As atividades 3 e 4 serviram para você avaliar o 

alcance do objetivo de entender o que é bit e byte.

Aula 5 

Comentário sobre as atividades 1 e 2

Na atividade 1, você acertou se indicou a capacidade de 700 MB, equiva-

lente aproximadamente a 480 disquetes de 1,44 MB.

Na atividade 2, a resposta correta é a alternativa (a), pois o teclado é um 

equipamento que permite a entrada de dados através da digitação e é co-
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nhecido como o periférico padrão de entrada. A alternativa (b) está errada, 

já que a impressora é um equipamento que permite a saída dos dados. A 

alternativa (c) está errada, pois o pen drive é um periférico misto de arma-

zenamento de dados, permitindo a entrada e saída dos dados. As atividades 

aqui comentadas serviram para você avaliar o alcance do objetivo de iden-

tificar quais são os periféricos de entrada, quais são os de saída e quais são 

os de entrada e saída. 

Aula 6 

Comentário das Atividades 1

• Se você respondeu que todas as alternativas estão corretas parabéns, po-

demos considerar que você já possui conhecimentos básicos para utilizar 

esta ferramenta. Bons estudos! 

Aula 7 

Comentário das Atividades 1

1. Respostas: D

a) O item “A” está errado porque o Sistema Operacional Windows é um 

software do tipo básico e não utilitário como descreve o enunciado.

b) O item “B” também está errado porque o sistema operacional Linux per-

mite que o usuário altere o código fonte, promovendo, dessa forma, melho-

rias.

c) Quanto ao item “C”, este também está errado justamente pelo fato de 

que o gabinete do computador é classificado como hardware, não como 

descreve a questão em software.

d) Não restando nenhuma outra assertiva, o que se concluir que o  S.O. 

permite a interação de todos os demais programas com a parte física do 

computador. 

2. Resposta: 

A questão de número dois pede ao aluno que descreva quais são os passos 
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para que se crie uma pasta na área de trabalho, sendo que esta não deve ser 

criada dentro de outra pasta já existente. Em princípio o aluno se depararia 

com uma situação nova quanto ao modo convencional de criar uma pasta, 

uma vez que nele, estando dentro de uma outra já existente, precisar-se-ia 

acessar o menu Iniciar ⇒  Novo ⇒ Pasta ⇒ dar um nome ⇒ Enter. Mas o 

problema é que não há possibilidades de se acessar o menu Iniciar na área de 

trabalho. Para realizar a atividade, deve o aluno proceder da seguinte forma:

• Clicar com o botão direito do mouse em um ESPAÇO VAZIO, NÃO CLI-

QUE SOBRE ÍCONES;

• Leve o curso do mouse até o título NOVO;

• Clique sobre PASTA.

• Por fim, dê o nome à pasta e pressione ENTER.

Aula 8

Comentário das Atividades 1

a) a alternativa “a” está errada porque antes de os comandos descritos, faz-

-se necessário que o texto a ser formatado esteja selecionado.

b) a alternativa “b” está errado porque o Word não permite que os texto 

sejam salvos sem um devido nome.

c) a alternativa “c” está erradaporque o referido atalho, aplica estilo à fonte 

do tipo “itálico”, e não copiar um texto.

d) a alternativa  “d” está errada porque na opção estilo da fonte se aplica as 

seguintes formatações:  normal; itálico; negrito e itálico negrito, e não 

recortar um referido texto.

Aula 9 

Comentário das Atividades 1

• para construirmos um gráfico devemos primeiro selecionar a área que 

desejamos neste caso da célula A2(Sexo) ate D4(58,18) podendo ser usa-
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do o mouse como o teclado. 

• Segundo passo clique em na barra de menu na palavra Inserir logo a 

seguir clique em Gráfico, onde aparece uma janela chamada assistente 

de gráfico, escolhemos o tipo de gráfico e subtipo de gráfico, uma vez 

selecionado clique em avançar.

• Terceiro mostrara os intervalos de dados e a sequência em linha e coluna, 

clique em avançar, insira o título do gráfico “PROFESSORES QUE CON-

CLUÍRAM O CURSO DE INGLÊS” clique em avançar,

• Por ultimo a janela mostrara Posicionar Gráfico, onde teremos duas op-

ções: como nova planilha, como objeto em selecionamos uma dela e 

logo em seguida clique em concluir será mostrados o gráfico com seus 

respectivos valores e título adicionado.

Respostas da atividade 2:

a) A planilha ativa tem o nome de Inglês

b) A planilha desativada é Plan3

c) A porcentagem é de 58,18%

d) A quantidade é de 14 homens que concluíram curso de inglês

e) Para iniciar qualquer formula em uma planilha eletrônica se utiliza o ope-

rador de comparação “=” (chamado também de igual).

f) A formula utilizada para obter o valor total de 55 dentro da célula B5 é 

=SOMA(B3:B4)
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