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Tecnologia em Gestão Ambiental

O Material Didático

Caro(a) Aluno(a):

Você está recebendo este material didático por meio do qual vai realizar 
a maior parte de seus estudos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. 
Na Educação a Distância, o material didático é a mais importante ferramenta de 
estudo. Ele é o principal mediador entre você e os conhecimentos historicamente 
acumulados que foram escolhidos para compor cada aula que agora está em 
suas mãos.

O material didático na EaD é, ainda, substituto do professor no momento em 
que você o utiliza. Nesses textos, o professor se faz presente através da linguagem 
dialogada, das estratégias de mobilização dos conteúdos, das atividades, enfim, 
de tudo o que compõe esse material. É importante que você tenha clareza de 
que a sua aprendizagem depende, sobretudo, do seu empenho em estudá-lo, 
dedicando bastante atenção aos conteúdos de cada aula. Realizar cada uma 
das atividades, comunicar-se com seu tutor e/ou professor através das várias 
formas de interação e sanar as dúvidas que, porventura, venham surgir durante o 
processo de utilização desse material, constituem-se elementos primordiais para 
o seu aprendizado.

Esse material foi concebido, escrito e finalizado 
com muita dedicação com um objetivo principal: a 
sua aprendizagem. Cada imagem, ícone ou atividade 
passou por um refinado processo de análise com o 
objetivo de que, no final de cada sessão de estudo, você 
tenha compreendido bem os conceitos, categorias ou 
postulados essenciais à sua formação como tecnólogo 
em Gestão Ambiental. Desejamos que o itinerário 
iniciado por você seja exitoso e que, ao final do curso, 
esse material tenha contribuído efetivamente para 
seu crescimento na condição de indivíduo, cidadão e 
profissional.

Bons estudos.

Diretoria de Produção de Material Didático
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As seções

Com o objetivo de facilitar a sua aprendizagem, as aulas foram estruturadas 
didaticamente em seções que facilitam o seu itinerário de estudos. Essas seções 
cumprem, cada uma, um objetivo específico e estão articuladas entre si, de modo 
que, ao final de cada aula, você tenha compreendido o conteúdo e apreendido 
os conceitos principais. Vamos ver quais são essas seções e quais as suas funções 
nas aulas.

Apresentando a aula
Apresentação do conteúdo da aula e chamada para a 
importância dos temas que serão tratados nela.

Definindo objetivos
Apresentação dos objetivos de aprendizagem da aula.

Desenvolvendo o conteúdo 
Desenvolve a temática da aula através da apresentação dos 
conteúdos propriamente ditos.

Atividade

Apresenta as atividades de fixação/percurso relativas aos 
conhecimentos estudados no bloco de conteúdo.

Lembre-se! 

Apresenta informações complementares importantes 
para o aluno como biografemas ou mesmo Glossário.

Resumindo

Resumo da aula que você estudou.
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Leituras complementares

Indicação de leituras complementares.

Avaliando seus conhecimentos

Espaço em que o professor sugere algumas maneiras de 
você se autoavaliar em relação ao seu aprendizado.

Conhecendo as referências

Apresenta as referências bibliográficas que foram 
utilizadas pelo professor para a elaboração da aula.
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Uma breve introdução à Informática ...................................................................... 

Sistemas Operacionais .................................................................................................

Plataforma Moodle e Softwares de Escritório ......................................................

Planilha Eletrônica e Software de Apresentação .................................................
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APRESENTANDO A AULA

Iniciaremos nosso estudo sobre a Informática conhecendo o 
sistema computacional de forma geral e diferenciando seus principais 
elementos. Faremos uma breve explanação sobre o que é o Hardware e 
seus principais componentes; Peopleware; o Software e sua classificação; 
além da internet. 

Para ir além dessa temática, estão distribuídas ao longo do 
texto algumas leituras, vídeos e filmes para auxiliar no entendimento. 
Busque sempre complementar seus estudos com outros materiais para 
enriquecer ainda mais seus conhecimentos!

DEFININDO OBJETIVOS
Teremos como objetivos para esta aula:

•	 Conhecer o Sistema Computacional;

•	 Diferenciar Hardware de Software;

•	 Conhecer os principais componentes de Hardware;

•	 Conhecer a finalidade do Software e suas categorias;

•	 Conhecer alguns serviços disponíveis na internet;

•	 Saber realizar busca na internet;

•	 Saber enviar e-mail.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

Conhecendo o sistema computacional

O Sistema Computacional é formado pela interação de três elementos principais: 
Hardware, Software e Peopleware.

1. Hardware

Denomina-se Hardware todos os elementos físicos de um computador, ou seja, tudo 
aquilo que podemos ver e tocar, por exemplo: monitor, gabinete, teclado, impressora, entre 
outros. Comumente, dividimos em categorias os equipamentos básicos que compõem um 
computador. Vejamos: 

•	 unidade central de processamento: responsável por executar as instruções do 
computador, também é conhecida como CPU (Central Processing Unit).

•	 dispositivos de entrada de dados: permitem que o usuário interaja com o computador, 
que recebe os comandos a serem executados, são exemplos: Teclado, Scanner, Mouse, 
Webcan etc.

Fig. 1  - Elementos do Sistema Computacional.  
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•	 dispositivos de saída de dados: exibem ao usuário os dados processados de forma 
compreensível, são exemplos: Monitor, Caixas de som, Projetor multimídia, Impressora 
etc.

•	 dispositivos de armazenamento: são divididos em primário e secundário, sendo o 
armazenamento primário constituído pela memória principal do computador, que 
armazena durante períodos de tempo curtos os dados e os programas. Os dispositivos 
de armazenamento secundário guardam dados e programas fora do computador por 
períodos de tempo prolongados, são exemplos: CD (Compact Disk), DVD (Digital Versatile 
Disk), Pendrive, Cartões de memória etc.

Ainda temos uma categoria mais abrangente de dispositivos que é denominada 
periférico, que compreende os dispositivos de hardware anexados ao computador 
que enviam e recebem dados e informações, incluindo: dispositivos de entrada, saída e 
armazenamento secundário.

ATIVIDADE 01

1. Em se tratando de Hardware, existem dispositivos que 
se enquadram em diversas categorias, dependendo de sua 
funcionalidade. Por exemplo, um monitor pode ser chamado 
de periférico, dispositivo de saída e de dispositivo de entrada 
(caso tenha a função de reconhecimento de toque de 
tela). Seguindo esse exemplo, identifique a(s) categoria(s) 
associada(s) aos equipamentos exibidos na imagem abaixo:

Multifucional
(impressora e scanner)

Microfone
Teclado

Webcam

Alto-falante

Monitor

Unidade de
CD-ROM ou
DVD-ROM

Mouse
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2. Peopleware

Peopleware são as pessoas que utilizam os computadores para algum propósito e 
são, de fato, o elemento mais importante do sistema computacional, sejam usuários finais, 
analistas de sistemas, programadores etc.

Alguns problemas físicos podem ser desencadeados por uma postura incorreta 
diante do computador. Esses problemas físicos são conhecidos com LER (Lesões por 
Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteo-musculares Relacionados ao Trabalho) 
e provocam dores musculares e nas articulações. Busque mais informações sobre 
a postura correta a ser adotada para o uso do computador e veja o seguinte vídeo 
demonstrativo:  http://www.youtube.com/watch?v=vAyQeRuJbd0

2. Leia o material complementar que traz informações sobre Hardware 
a ser observado para compra de um computador pessoal e realize a atividade 
proposta abaixo.

Um amigo de infância seu, que agora mora em outra cidade, está 
necessitando adquirir um computador para realizar atividades diárias, inclusive 
para contactar-se com você por e-mail e bate-papo, já que até então essas 
atividades são limitadas por ele acessar apenas a partir da lan house. Em contato 
com você através de e-mail, ele solicita sua ajuda para escolher as configurações 
de um computador.

Digite um texto em resposta a esse e-mail, em que você deverá ajudá-lo na 
escolha desse equipamento. Para isso, informe quais os principais componentes 
ele deverá observar na hora da compra do computador. Aproveite também 
para fazer uma breve explicação sobre cada um desses dispositivos e qual a sua 
importância para que seu amigo fique mais familiarizado com os novos termos.

Dica: Se necessário, faça pesquisas na internet, em livros, ou mesmo em 
lojas para conhecer mais sobre os principais componentes do computador.
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3. Software

Software, também conhecido como programa, é o conjunto de instruções 
preestabelecidas que detalham o passo a passo a ser executado pela CPU, possibilitando 
que o computador realize uma tarefa ou função específica. É responsável por informar ao 
Hardware do computador o que deve ser feito. Comumente, fica armazenado em disco 
rígido, CD ou Pendrive. De forma geral, pode ser classificado em duas categorias, de acordo 
com a finalidade: aplicativos e de sistemas.

3.1Software aplicativo

O software aplicativo é utilizado para realizar tarefas específicas, opera em conjunto 
com o sistema operacional (software de sistema que veremos mais adiante) para que um 
usuário execute ações no computador sem necessitar ser um programador. Os aplicativos 
mais comuns no nosso dia a dia são os de escritório. Seguem abaixo alguns exemplos:

Além dos aplicativos de escritório, ainda podemos citar entre os mais utilizados: 
administrativos, de apoio educacional, científico e entretenimento.

APLICATIVOS DE ESCRITÓRIO EXEMPLOS

PROCESSADOR DE TEXTO

Microsoft Word BrOffice Writter

PLANILHA ELETRÔNICA

APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA

UTILITÁRIOS Winzip (Compatador 
e descompacador de 

arquivos)

Acrobat Reader (leitor 
de arquivos do tipo 

Portable document for-
mat, conhecido como 

PDF)

PowerPoint BrOfficeImpress

Microsoft Excel BrOfficeCalc
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3. 2 Software de sistema

O Software de Sistema é o conjunto de todos os programas relacionados com a 
coordenação operacional do computador. É, portanto, o responsável por controlar todos 
os recursos da máquina. O exemplo mais representativo dessa categoria é o Sistema 
Operacional.

O Sistema Operacional é um conjunto de programas que inicializam o hardware 
do computador, informam ao computador como interagir com o usuário e como usar 
dispositivos da máquina. Ele se encontra entre os softwares aplicativos e o hardware. Existem 
diversos tipos e versões de sistemas operacionais disponíveis, entre eles podemos citar: 
Windows e o Linux.

Para saber mais sobre alguns sistemas operacionais disponíveis, realize uma 
pesquisa sobre o Windows, Linux, Mac OS e Android. Veja quais são as principais 
características e diferenças entre eles. 

ATIVIDADE 02

1.  Existem duas formas de distribuição de software: comercial 
e livre. Pesquise e descreva como você compreende a diferença 
entre as duas.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 2.  No seu dia a dia, para suas atividades pessoais, ou relacionadas ao 
trabalho, você utiliza diversos softwares. Identifique o nome desses softwares, 
descreva de que forma eles lhe auxiliam e a forma de distribuição dos mesmos 
(comercial ou livre).

Nome do Software Uso destinado à Forma de distribuição
Ex.: Microsoft Word Digitação e formatação 

de texto
Comercial



09

UMA BREVE INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

4.Internet

A internet é a rede capaz de interligar computadores de todo o mundo, permitindo 
que seus usuários usufruam de serviços e realizem comunicação em nível mundial.

Para acessar conteúdos e explorar os sites, é necessário o uso de software denominado 
navegador, também conhecido como browser. Diversos navegadores estão disponíveis. 
Porém, os mais utilizados atualmente são: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome e 
Safari.

4.1 O navegador

Na tela do navegador, podemos identificar duas seções bem definidas: (a) parte 
superior do navegador, onde ficam localizados menu, botões e barra de endereço; (b) o 
centro do navegador, onde de fato, o conteúdo é exibido.

Fig. 3 - Tela do navegador Internet Explorer.
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4.2 Acessando sites

Para acessar um site em especifico, basta digitar o endereço na barra de endereço do 
navegador e, em seguida, pressionar o ENTER no teclado. Por exemplo, caso deseje acessar 
o portal do IFRN, digite http://portal.ifrn.edu.br, como mostra a próxima imagem.

4.3 Realizando buscas

Fig. 4 - Barra de endereço.

Os sites de buscas como Google, Yahoo e Bind possibilitam a realização de pesquisas na 
internet, sendo possível localizar diversos tipos de informações em diversos formatos, como 
textos, imagens, vídeos, músicas etc. 

 Para realizar uma busca, digite na barra de endereços o caminho para um site de busca. 
Quando o mesmo for exibido, informe a expressão desejada para obter mais informações, 
como mostra o exemplo a seguir:

Fig. 5 - Realizando busca.

Ao clicar em Pesquisa, os resultados da pesquisa serão exibidos em formato de lista 
no centro do navegador, como é exibido na próxima imagem. 
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Para ter acesso ao conteúdo por completo, basta clicar em um dos resultados exibidos.

Fig. 6 - Realizando busca.

4.4 E-mail

O e-mail (electronic mail), também conhecido como correio eletrônico, é uma forma de 
comunicação entre usuários, utilizado para trocar mensagens de texto e diversos tipos de 
arquivos por meio da internet.

O formato do endereço de e-mail é distinto de um endereço de site. Para distinguir 
basta observar a presença do @ (arroba). Exemplo de e-mail: rosemary@provedor.com. Já o 
endereço de um site começa com http://, https:// ou ftp://. Exemplo: http://ifrn.edu.br.

Caso não tenha e-mail, acesse o material complementar desta aula, em que é 
demonstrado como criar e acessar uma conta de e-mail.
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Para enviar uma mensagem através do e-mail, após acessá-lo, basta clicar em Escrever. 
Logo em seguida, serão exibidos os campos para preenchimento.

Fig. 7 - Criando nova mensagem de e-mail.

É necessário que sejam informados alguns dados, enquanto outros são opcionais, mas  
bastante úteis, de acordo com a situação.

Fig. 8 - Realizando busca.

a) Para: indica o destinatário principal da mensagem.

b) Cc: caso seja importante que outras pessoas tomem conhecimento do conteúdo 
desse e-mail, então inclua os endereços em cc (com cópia).

c)Cco: se você deseja enviar um e-mail para mais de uma pessoa, sem que uma saiba 
que a outra está recebendo a mesma mensagem, então inclua os endereços em Cco 
(com cópia oculta).
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d) Assunto: indica o assunto da mensagem (no geral é um campo opcional, porém muito 
importante, já que com ele o destinatário terá noção do que trata o e-mail antes de ler a 
mensagem).

e) Anexos (representado pelo clip): ao efetuar um clique sobre esse item, é possível 
localizar um arquivo para ser enviado como anexo na mensagem.

f ) Esse amplo espaço é destinado ao corpo da mensagem.

g) Para finalizar, clique em Enviar.

4.5 Redes sociais

As redes sociais são formadas por pessoas que possuem interesses em comum e 
compartilham informações sobre determinados assuntos, de forma estruturada, através 
da internet. Existem redes sociais com diversas finalidades, entre elas, merecem destaque: 
Rede de Relacionamento, destinada a troca de informações dos mais variados temas, como 
Facebook, Twitter, Orkut e MySpace; e a Rede profissional, destinada a interesses relacionados 
a parte profissional e acadêmica, como o Linkedln. 

Algumas pessoas mal intencionadas fazem uso da 
persuasão, muitas vezes, abusando da ingenuidade e confianças 
dos outros, para obter informações sigilosas. Isso não é exclusivo 
da internet; todos nós já recebemos, ou conhecemos alguém 
que recebeu um e-mail ou telefonema informando que foi 
contemplado com algum prêmio, quando na verdade se tratava 
de um golpe a fim de extorquir uma quantia em dinheiro. Esse 
caso é um típico ataque de Engenharia Social. Um filme muito 
interessante que mostra exemplos do uso de Engenharia Social 
é o Prenda-me se for capaz, dirigido por Steven Spielberg e 
protagonizado por Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. Assista ao 
filme, pesquise na internet quais são os tipos de golpes mais 
comuns utilizando a Engenharia Social e previna-se!

Fig. 9 - Filme Prenda-
me se for capaz.
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Para compreender melhor o fenômeno das Redes Sociais, realize uma pesquisa, 
identificando quais são as vantagens e desvantagens em utilizá-las e os cuidados 
que devemos ter quando estamos em uma rede. Caso faça parte de alguma Rede 
Social, verifique se seus colegas de curso também estão presentes nela e aumente 
sua rede de contatos!

ATIVIDADE 03

1.  O que é e-mail? Realize uma pesquisa para identificar 
alguns sites oferecem o serviço de e-mail gratuito.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Pesquise como o uso do e-mail pode auxiliar no seu trabalho e descreva as 
situações em que pode ser útil.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



15

UMA BREVE INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

LEITURAS COMPLEMENTARES 

CARVALHO, F. C. A.; IVANOFF, G. B. Tecnologias que 
educam: Ensinar e aprender com tecnologias de informação 
e comunicação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

TAJRA, S. F. Informática na Educação: novas ferramentas 
pedagógicas para o professor na atualidade. 9ª ed. São 
Paulo, SP: Érica, 2012



16

INFORMÁTICA

CONHECENDO AS REFERÊNCIAS

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. 8ª ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2004.

MANZANO, José Augusto N. G. Guia Prático de Informática.  São Paulo: Érica, 2011.

NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997.



DISCIPLINA
INFORMÁTICA

AULA 02
SISTEMAS OPERACIONAIS

AUTORES
ROSEMARY PESSOA BORGES 
LUCAS MARIANO GALDINO DE ALMEIDA

TECNÓLOGO 
EM GESTÃO 
AMBIENTAL





03

APRESENTANDO A AULA

Nessa unidade será apresentada uma visão geral sobre os 
Sistemas Operacionais Windows 7 e o Linux Educacional 4.0. Os 
mesmos foram selecionados para o estudo por serem os mais 
comuns nos Polos de Apoio. 

DEFININDO OBJETIVOS
Teremos como objetivos para esta aula:

•	 Conhecer a área de trabalho do Sistema Operacional;

•	 Compreender a finalidade do botão Iniciar;

•	 Conhecer o Gerenciador de Arquivos;

•	 Identificar os componentes de uma janela;

•	 Conhecer os recursos para manipular arquivos.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO
Na unidade anterior vimos que o Sistema Operacional é um conjunto de programas 

que inicializam o hardware do computador e informam ao computador como interagir com 
o usuário e como usar dispositivos da máquina. Sem o Sistema Operacional o usuário teria 
que saber como operacionalizar o Hardware da máquina, sendo essa uma tarefa nada trivial. 

A seguir, apresentaremos os Sistemas Operacionais Windows 7 e o Linux Educacional 
4.0.

1.  SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7

O Windows é uma família de sistemas operacionais produzidos pela empresa 
Microsoft. Atualmente, suas versões, para computador pessoal, estão entre as mais utilizadas 
mundialmente. A seguir veremos conceitos básicos para utilização desse sistema operacional 
em sua versão 7.

1.1  Tela inicial do windows 7

A interface gráfica do Windows 7 é composta de uma área de trabalho (também 
conhecida como desktop), na qual ficam dispostos alguns ícones (imagens pequenas que 
representam arquivos, pastas, programas e outros itens), além de alguns outros elementos 
que podem ser visualizados na próxima imagem:

Fig. 1 - Tela inicial do Microsoft Windows 7.
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Na parte inferior da área de trabalho encontra-se a barra de tarefas. No geral, do lado 
esquerdo da barra está o botão Iniciar, o ícone de acesso rápido aos aplicativos Internet 
Explorer (software que possibilita a navegação na internet), o ícone de acesso ao aplicativo 
Windows Explorer (software para o gerenciamento dos arquivos existentes no sistema) e o 
ícone do aplicativo Windows Media Player (software para execução de áudio e vídeo). Em 
alguns computadores os ícones de acesso rápido podem variar, já que a barra de tarefas é 
personalizável.

No lado direito da barra de tarefas, está o botão Mostrar Área de Trabalho que possibilita 
visualizar toda a área de trabalho mesmo que existam alguns programas em execução. Botão 
Hora e Data que, além de mostrar os valores atuais, possibilita alterá-los. Alto-falantes que 
permite realizar ajustes do volume de áudio do computador.

 

1.2  Menu iniciar

O botão Iniciar é a principal porta de acesso aos recursos do Windows. Após efetuar um 
clique sobre o mesmo, é exibido um menu com duas listas, como mostra a próxima imagem:

Fig. 2 - Menu iniciar do Microsoft Windows 7.
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Na lista da esquerda (a), são exibidos os aplicativos mais comumente acessados 
(embora isso possa ser configurado), além das opções fixas: Todos os Programas e Pesquisar 
Programas e Arquivos. A opção Todos os Programas possibilita o acesso aos programas 
disponíveis no computador. A opção Pesquisar Programas e Arquivos é utilizada para 
localizar, no computador, arquivos ou programas.

A lista da direita (b), apresenta opções fixas que permitem acesso aos arquivos do 
usuário, configurações especificas do computador, ajuda e suporte além do botão Desligar 
utilizado para desligar o computador.  

1.3 Gerenciador de arquivos

O Windows possui programas acessórios para diversas tarefas. Dessa forma, você pode 
realizar tarefas específicas como criar e modificar imagens (com o Paint) e criar e modificar 
textos (com o WordPad e o Bloco de Notas).

Dentre os programas acessórios do Windows, o Windows Explorer merece destaque, 
pois é um programa gerenciador de arquivos, pastas e discos. Com ele podemos realizar 
tarefas como: visualizar o conteúdo de discos e pastas de arquivos, criar ou excluir arquivos 
e pastas, copiar, renomear e mover arquivos e pastas, entre outras.

Para ter acesso ao Windows Explorer, basta efetuar um clique sobre o botão 
correspondente ao programa na Barra de Tarefas, logo é exibida uma janela semelhante à 
próxima imagem: 

Fig. 3 -  Janela do Windows Explorer.
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Nessa janela, podemos identificar alguns elementos como: botões de 
redimensionamento da tela (Minimizar, Maximizar e Fechar), barra de endereço (exibe 
o caminho de pastas e arquivos que estão em exibição no painel direito), painel esquerdo 
(exibe diretórios e unidades de disco), barra de rolagem (permiti a exibição de informações 
que estão fora de visão no momento), painel direito (exibe subdiretórios e arquivos) e 
barra de status (exibe o número de arquivos e subpastas da pasta selecionada, entre outras 
informações).

1.4 Manipulando arquivos e diretórios

Ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre uma pasta ou arquivo, é exibido um 
menu com várias opções, que podem ser visualizadas na próxima imagem. Entre as opções 
mais utilizadas, podemos citar: abrir (que revela o conteúdo do objeto selecionado), enviar 
para (faz uma cópia do arquivo para outro local, por exemplo, para um pendrive), recortar 
(remove o arquivo/pasta do local original transferindo-o para outro local), copiar (mantém o 
arquivo/pasta no local de origem e envia uma cópia para outro local), excluir (exclui arquivos 
e pastas), renomear (altera o nome de um arquivo ou pasta).

Fig. 4 - Opções para manipulação de arquivos no Windows Explorer.
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ATIVIDADE 01

1.  Realize uma pesquisa sobre como evitar vírus de computador. 
Cite as ações preventivas que podemos realizar para manter a 
máquina longe desse risco.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. SISTEMA OPERACIONAL LINUX EDUCACIONAL

O LINUX foi desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds e é um sistema operacional 
livre, isto é, possui o código fonte aberto. Existem diversas variações desse sistema, também 
conhecidas como distribuições. Mas, para essa unidade será abordado o Linux Educacional. 
Essa distribuição nasceu de um projeto do MEC, por isso dispõe de alguns programas e 
aplicativos voltados para a Educação.

2.1 Tela inicial do Linux Educacional 4.0

A interface gráfica do Linux Educacional 4.0 é composta de uma área de trabalho 
(também conhecida como desktop, assim como no Windows), na qual ficam dispostos: 
o Edubar (o painel do topo onde geralmente são exibidos os ícones dos Programas 
Educacionais do MEC) e a Barra de Tarefas (o painel inferior onde ficam dispostos o botão 
iniciar, no canto inferior esquerdo, e o relógio no extremo oposto, além de outros pequenos 
ícones que podem representar atalhos para outros arquivos ou pastas e programas já 
instalados em seu computador). Veja a figura a seguir: 
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Fig. 5 - Tela inicial do Linux Educacional 4.0.

Adicionalmente, a área de trabalho pode exibir alguns ícones para representar um 
programa, um arquivo ou pasta permitindo que seja acionado rapidamente.

 

2.2 Menu iniciar

O botão Iniciar, também chamado de Menu LE, permite acessar todos os programas 
e recursos disponíveis no Linux Educacional. Através dele você pode acionar menus e 
submenus que divide por categorias os programas instalados no computador, facilitando 
assim a identificação.
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Fig. 6 - Menu iniciar do Linux Educacional 4.0.

Na lista superior (a), podemos visualizar alguns submenus e programas. Na lista inferior 
(b) estão dispostas opções como Alternar usuário, Bloquear Tela, Reiniciar e Desligar.

2.3  Gerenciador de arquivos

Da mesma forma que o Windows 7, o Linux Educacional 4.0 disponibiliza um conjunto 
de programas que auxiliam as atividades. Porém, esse último traz muitos outros programas, 
como por exemplo, a suíte de escritório LibreOffice, um editor de imagens mais completo 
chamado de GIMP, software especifico para gravação de mídias, entre outros.

Assim como o Windows, o Linux Educacional também disponibiliza um gerenciar de 
arquivos, denominado Dolphin. Para acessá-lo, basta clicar sobre o ícone Minha Pasta 
presente no Menu Iniciar, ou ainda na Barra de Tarefas, como mostra a imagem abaixo:
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Fig. 7 - Gerenciador de arquivos.

Com ele podemos realizar tarefas como: visualizar o conteúdo de discos e pastas de 
arquivos, criar ou excluir arquivos e pastas, copiar, renomear e mover arquivos e pastas, entre 
outras ações, como podemos observar na imagem a seguir:

Fig. 8 - Opções para manipulação de arquivos no Dolphin.
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Nessa janela também podemos identificar alguns elementos semelhantes aos 
do Windows Explorer, como: botões de redimensionamento, barra de endereço, painéis 
esquerdo e direito, além da barra de rolagem, como podemos observar na próxima imagem:

Fig. 9 - Janela do Dolphin.

Caso tenha dúvidas sobre a manipulação de arquivos no ambiente Windows 
ou no Linux, acesse o material complementar dessa aula onde é exposto como 
utilizar cada uma das opções disponíveis.
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ATIVIDADE 02

1.   Agora que você já conhece de forma geral os Sistemas 
Operacionais Windows 7 e Linux Educacional, vamos realizar 
uma prática para que você possa se familiarizar com esses 
sistemas. Para isso, abra o gerenciador de arquivos do sistema 
operacional que você tem disponível e realize a seguinte 
sequência de passos:

a)  Exercite os comandos: minimizar, restaurar e maximizar.

b)  Na pasta referente aos Documentos, crie uma pasta 
chamada Exercício_SO.

c)  Abra Pasta Exercício_SO, que você acabou de criar, e crie um documento 
de texto nela chamado Texto 1.

d)  Em Documentos, crie um documento de texto chamado Texto 2.

e)  Mova o documento de texto Texto 2, que você criou, para a pasta 
Exercício_SO.

f )  Exclua para lixeira o arquivo Texto 1.

g)  Restaure da lixeira o arquivo Texto 1.

h)  Altere o nome do arquivo Texto 2 para Texto 3.

i)   Exclua todos os arquivos e pasta criada.

j)   Esvazie a lixeira.

k)  Desligue o computador.
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LEITURAS COMPLEMENTARES 
Para conhecer mais sobre o Windows 7 e outras versões 

de Sistemas Operacionais da Microsoft, acesse: http://windows.
microsoft.com/pt-BR/windows7/get-know-windows-7 

Para saber mais sobre o Linux Educacional 4.0 acesse o site 
oficial: http://linuxeducacional.c3sl.ufpr.br/index.html
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APRESENTANDO A AULA

Nesta unidade serão apresentados conceitos relativos à 
plataforma Moodle e softwares de escritório. Aqui entenderemos 
o que são Plataformas Virtuais de Aprendizagem (AVA) focando 
no Moodle que é o sistema atualmente adotado no IFRN.

Também teremos uma breve introdução sobre o 
Processadores de Texto, sendo o foco do nosso estudo 
complementar para esta unidade.

Então não se esqueça de acessar as leituras obrigatórias 
para enriquecer ainda mais os estudos e praticar. 

DEFININDO OBJETIVOS
Teremos como objetivos para esta aula:

•	 Compreender o que é um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem;

•	 Conhecer a interface inicial da plataforma Moodle;

•	 Compreender o que são softwares de escritório;

•	 Compreender o que é um software processador de 
texto.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

1. Ambiente Virtual de Aprendizagem
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é um espaço que disponibiliza diversas 

ferramentas para auxiliar o acompanhamento dos alunos, pelos professores/tutores e onde 
esses agentes do processo ensino/aprendizagem podem interagir, sendo o Moodle um dos 
ambientes mais conhecidos. Os mais utilizados, hoje, além de permitirem o gerenciamento 
de cursos, estão recheados de ferramentas e recursos pedagógicos baseados em teorias 
educacionais.

Logo a seguir, vamos compreender alguns os conceitos básicos relacionados à 
plataforma Moodle.

1.1 Plataforma moodle

 O Moodle tem por objetivo promover uma pedagogia socioconstrucionista, 
buscando engajar os alunos na construção do conhecimento. É com essa filosofia que tem 
sido amplamente divulgado e utilizado no mundo. Além disso, o Moodle é um sistema livre 
e de código aberto recebendo constantes aperfeiçoamentos.
 Se você chegou até esta aula, significa que você acessou a plataforma. Então, vamos 
conhecer um pouco mais sobre sua interface.

Fig. 1 - Página exibida após a autenticação no Moodle.
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Após realizar a autenticação na plataforma, você é direcionado à página exibida na 
figura 01. Nela podemos identificar os seguintes elementos básicos:

1. Barra de Navegação: permite identificar o caminho percorrido até chegar à página 
atual. Ela também possibilita retornar às páginas anteriormente visitadas. Para isso, 
basta efetuar um clique no link para onde deseja retornar. O nome que está na cor 
preta indica que o mesmo se refere à página atual; os demais estão relacionados às 
páginas anteriores;

2. Dados Pessoais e Sair: é responsável por permitir o acesso aos seus dados pessoais 
e Sair do ambiente. Cada usuário tem acesso a apenas aos seus próprios dados e pode 
atualizá-los utilizando o botão Editar Perfil;

3. Meus Cursos/Disciplina: exibe todos os Cursos/Disciplina ao qual você está 
vinculado;

4. Painel Central: exibe todos os Cursos/Disciplinas ativos;

5. Mensagens: permite que você visualize as mensagens que lhe foram enviadas. 
Essas mensagens são privadas. Assim, seus colegas e professores/tutores não terão 
acesso a esse conteúdo;

6. Usuários Online: exibe todos os usuários que estão autenticados no ambiente. Caso 
você queira enviar uma mensagem para algum usuário online, basta clicar na carta 
azul que é exibida ao lado, ou logo abaixo, do nome do usuário que será apresentada 
uma tela para você redigir;

7. Calendário: permite visualizar eventos cadastrados, sejam relacionados ao curso, 
como data de entrega de atividade, ou ainda relacionados à instituição. Além disso, 
você mesmo poderá incluir novas entradas nesse calendário, organizando seus 
estudos.

Atenção: a exibição desses elementos é configurável pelo administrador. Então, caso 
você realize um curso em outra instituição através do Moodle, essa página que é exibida 
após a autenticação poderá ser distinta.

Ao clicar em um Curso/Disciplina, a página seguinte é responsável por apresentar 
todos os recursos disponibilizados para o mesmo, que poderão variar de acordo com o que 
foi selecionado, podendo cada Curso/Disciplina exibir uma página personalizada.
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ATIVIDADE 01

1. Faça uma pesquisa sobre ambientes virtuais de 
aprendizagem. Busque outros ambientes além do Moodle e 
descreva suas principais características.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ ________________________________

2.    Relate a(s) principal(is) dificuldade(s) que você encontrou para utilização 
da  plataforma Moodle.  Passou por algum problema para realizar o download 
de arquivos, postagem em fórum, participação em chats, envio de atividade, 
mensagens, acesso às notas etc.?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Softwares de escritório

 Existem softwares que contribuem para facilitar nosso trabalho, ou ainda atividades 
relacionadas à nossa vida pessoal. Eles nos permitem realizar tarefas específicas de forma 
mais ágil e, muitas vezes, mais precisas. São exemplos mais comuns: os processadores de 
texto, as planilhas eletrônicas e os softwares de apresentação. 

 Esses softwares podem ser agrupados de forma a permitir uma integração e 
comunicação entre eles. A esse agrupamento, chamamos de softwares de escritório (ou 
suítes de aplicativos). Essas suítes podem ser fornecidas gratuitamente ou ainda de forma 
comercial. São exemplos de suítes: Microsoft Office, Google Docs, LibreOffice e Apple iWork.
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2.1 Processador de texto

 O Processador de Texto é o software mais amplamente utilizado em computadores 
pessoais. Nas escolas, a administração pode usá-lo para redigir memorandos, relatórios, 
correspondências, entre outros. Os professores podem utilizá-lo para criar planos de aula, 
apostilas, atividades, provas, entre tantas outras finalidades. Os usuários domésticos digitam 
cartas, periódicos, resenhas de filmes e muito mais. 

Um arquivo de texto desse tipo de software é denominado genericamente de 
documento. Dessa forma, nesse documento é possível criar, editar, formatar, armazenar e 
imprimir textos e gráficos. Uma vez que ele é armazenado em disco (seja no HD, pendrive, 
CD, DVD etc.), o mesmo pode ser recuperado integralmente e caso você desejar, poderá 
realizar alterações e imprimi-lo.

Abaixo, podemos visualizar a tela de alguns processadores de texto: o Word da 
Microsoft, o Write do LibreOffice e o processador de texto do Google Drive que estão 
disponível na internet.

Fig. 2  - Microsoft Word 2010.
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Fig. 4 - Processador de texto do Google Drive.

Fig. 3 - LibreOffice Writer 3.6.4.

 Atenção: o esquema de cores das telas pode divergir dependendo do sistema 
operacional utilizado, mas as funcionalidades continuam as mesmas. Os processadores de 
texto acima, no momento que a imagem foi capturada, eram utilizados no Windows, por 
isso a visualização dos mesmos se assemelha às características desse sistema operacional.
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2.1.1 Formatação de documentos no processador de texto 
Word

Nesse momento vamos aprender a formatar um documento utilizando o Word. 
A primeira coisa a fazer é localizar e abrir o programa. No geral, ele está localizado 
em: Menu Iniciar -> Todos os programas -> Microsoft Office -> Microsoft Office 
Word.

Para dar início ao exercício do processo de formatação, digite o texto abaixo em 
um documento do Word:

COMO SURGIU O COMPUTADOR?

Desde tempos antigos os homens se preocupavam em criar formas de ajuda 
para suas tarefas de cálculo numéricos. Os egípcios antigos tinham métodos 
de contagem baseados em grãos de trigo. Os incas contavam e transmitiam 
mensagens com o uso de cordões com uma sucessão de nós que dependendo da 
cor dos cordões, do número e da posição dos nós em cada cordão, eles poderiam 
informar significados diferentes.

A pré-história da Informática envolve um longo tempo de pioneirismo, mas 
também uma grande sucessão de fracassos, que antecederam a criação de um 
computador operacionalmente eficaz.

A EVOLUÇÃO

Surge então nos Estados Unidos, durante o século XIX, a primeira máquina 
mecânica de calcular realmente útil. A calculadora ENIAC foi criada com o objetivo 
de resolver problemas militares, tais como o cálculo de trajetórias balísticas de 
bombas e granadas. Embora tivesse capacidade de uso geral o seu processamento 
interno era feito por circuitos eletrônicos, possuía 18 mil válvulas, pesava 30 
toneladas e ocupava um espaço de 160 m². O ENIAC, além do seu avanço na 
evolução do computador, marca o fim de uma era histórica e o início de outra, 
completamente diferente.

NO BRASIL

O Brasil iniciou a busca de um caminho para informatizar a educação em 
1971, quando pela primeira vez se discutiu o uso de computadores no ensino de 
Física na USP (Universidade de São Paulo).

Com a evolução da microeletrônica os componentes dos computadores 
reduziam suas dimensões a cada ano e as possibilidades de redução do porte dos 
computadores se tornaram concretas. (A PRÉ-HISTÓRIA..., 20121).

1 Documento online, não paginado.
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BOTÃO NOME FUNÇÃO

Fonte Altera o tipo da fonte.

Tamanho da fonte Altera o tamanho do texto.

Aumentar Fonte Aumenta o tamanho do texto.

Diminuir Fonte Diminui o tamanho do texto.

Alterar 
Maiúsculas/
Minúsculas

Altera todo o texto selecionado 
para maiúsculas, minúsculas ou 
outras capitalizações comuns.

2.1.1.1 FORMATANDO UM TEXTO

Para formatar um trecho do texto, é necessário que o mesmo esteja selecionado. 
Existem diversas formas de selecionar um trecho de um texto. Você pode, por exemplo, 
clicar com o cursor do mouse no início do texto, em seguida segurar a tecla SHIFT e 
clicar no final do trecho.

Comece selecionando o título do texto, como mostra a imagem a seguir:

Perceba que na guia Página Inicial está disposto o grupo Fonte. Esse grupo 
Fonte possui um conjunto de ferramentas para a formatação de texto.

Veja na tabela abaixo os nomes e as funções de todos os botões no grupo Fonte:

           Tabela 01 – Funções dos botões do grupo Fonte.

Fig. 5 - Selecionando o texto.

Fig. 6 - Grupo Fonte.
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Ainda com o título do texto selecionado, defina as seguintes funções do grupo 
Fonte: 

Fonte: Arial

Tamanho: 14

Negrito

Sublinhado

Cor da fonte: Azul

O título, ainda selecionado, deve ficar como o da imagem abaixo:

Limpar 
Formatação

Negrito

Itálico

Sublinhado

Tachado

Limpa toda a formatação 
do texto selecionado, 

deixando apenas o texto sem 
formatação.

Aplica negrito ao texto 
selecionado.

Aplica itálico ao texto 
selecionado.

Desenha uma linha sob o texto 
selecionado. Clique na seta 

suspensa para selecionar o tipo 
de sublinhado

Desenha uma linha no meio do 
texto selecionado.

Subscrito Cria caracteres subscritos.

Sobrescrito Cria caracteres sobrescritos.

Efeitos de Texto
Aplica um efeito visual ao texto 

selecionado, como sombra, 
brilho ou reflexo.

Cor do Realce do 
Texto

Cor da Fonte

Faz o texto parecer como se 
tivesse sido marcado com um 

marca-texto.

Altera a cor do texto.

BOTÃO NOME FUNÇÃO
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Fig. 7 - Título formatado.
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2.1.1.2 FORMATANDO UM PARAGRÁFO

Ainda na guia Página Inicial está disposto o grupo Parágrafo que contém um 
conjunto de ferramentas para a formatação de Parágrafos. 

Veja na tabela seguinte os nomes e as funções de todos os botões no grupo 
Parágrafo:

               Tabela 02 – Funções dos botões do grupo Parágrafo.

BOTÃO NOME FUNÇÃO

Classificar
Dispõe o texto selecionado em 
ordem alfabética ou classifica 

dados numéricos.

Mostrar tudo
Mostra marcas de parágrafos e 
outros símbolos de formatação 

oculto.

Justificar

Alinha o texto entre as 
margens esquerda e direita, 
adicionando espaços extras 
entre as palavras caso tenha 

necessidade.

Alinhar texto à 
esquerda Alinha o texto à esquerda.

Centralizar texto Centraliza o texto.

Alinhar texto à 
direita Alinha o texto à direita.

Marcadores Inicia uma lista com 
marcadores.

Numeração Inicia uma lista numerada.

Lista de vários 
níveis Inicia uma lista de vários níveis.

Diminuir recuo Diminui o nível do recuo de 
parágrafo.

Aumentar recuo Aumenta o nível do recuo de 
parágrafo.

Espaçamento de 
linha e parágrafo

Altera o espaçamento entre as 
linhas do texto

Sombreamento Adiciona uma cor de fundo no 
texto ou parágrafo.

Bordas Adiciona bordas no texto ou 
parágrafo selecionado. Fo

nt
e:
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da

pt
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IrG

Fig. 8 - Botões do grupo Parágrafo.
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Com o título do texto selecionado, defina a seguinte função do grupo Parágrafo: 

Centralizar texto

Em seguida, selecione o corpo do texto que você digitou (exceto o título) e defina:

Alinhamento: Justificado

Seu texto, até esse momento, deve estar semelhante a imagem seguinte.

Agora, vamos configurar o recuo de início de parágrafo. Para isso, ainda com 
o texto selecionado, clique na seta de Recuo da Primeira Linha que se encontra na 
régua e arraste-a até a posição 1,25, como mostra a imagem abaixo.

Fig. 9 - Texto fomatado

Fig. 10 - Alterando o recuo.
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2.1.1.3 INSERINDO MARCADORES E NUMERAÇÃO

O recurso de Marcadores e numeração é útil para apresentação de lista de 
texto. Para testarmos o uso, digite o seguinte texto:

COMPONENTES DE ENTRADA E SAÍDA DO COMPUTADOR

Dispositivos de Entrada (Input), exemplos:

Teclado;

Mouse;

Scanner;

Etc. 

Dispositivos de Saída (Output), exemplos:

Impressora;

Monitor;

Caixa de som;

Etc.

Após digitar a lista, selecione o primeiro bloco referente aos dispositivos de 
Entrada e clique em Marcadores  presente no grupo parágrafo. Perceba que ao lado 
da imagem há uma seta e, caso você clique nessa seta,  serão exibidos outros 
formatos de marcadores que você poderá utilizar.

Agora, selecione a segunda lista, correspondente aos dispositivos de Saída, e 
clique em Numeração  também presente no presente no grupo parágrafo. Perceba 
que ao lado da imagem também há uma seta e, caso você clique nessa seta, serão 
exibidos outros formatos de numeradores que você poderá utilizar.

Quando concluir, seu texto deve ficar semelhante ao exibido na imagem a seguir:
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2.1.1.4 SALVANDO E IMPRIMINDO DOCUMENTOS

Em um dado momento, você terá vários parágrafos 
de ideias, fatos ou números que não gostaria de perder 
caso uma queda de energia desligue o computador, 
por exemplo.

Para manter seu trabalho, você deve salvá-lo 
periodicamente.

Para isso, clique na primeira guia, a guia Arquivo.

Uma lista será exibida, essa lista é chamada 
Backstage. Nela você pode executar várias ações, como 
salvar o documento e imprimi-lo.

Na lista de ações que surgem, clique em Salvar. 
Uma janela, chamada de caixa de diálogo, é aberta. 
Use essa caixa para informar ao Word o local em que 
você deseja armazenar o documento no computador e 
como irá chamá-lo. 

Fig. 11 - Salvar arquivo.

Fo
nt

e:
 B

O
RG

ES
, 2

01
3.

COMPONENTES DE ENTRADA E SAÍDA DO COMPUTADOR

Dispositivos de Entrada (Input), exemplos:

• Teclado;

• Mouse;

• Scanner;

• Etc. 

Dispositivos de Saída (Output), exemplos:

1. Impressora;

2. Monitor;

3. Caixa de som;

4. Etc.
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Lembre-se: após salvar o documento e continuar a digitar, você deverá salvar o 
trabalho periodicamente.

Quando estiver pronto para imprimir, clique novamente na guia Arquivo (a 
primeira guia). Na coluna esquerda, clique no comando Imprimir. Uma coluna ao lado 
direito será exibida, nela você clica no botão Imprimir. Lembre-se que é necessário ter 
uma impressora conectada ao computador.

Veja que existem várias opções 
para impressão. Você pode escolher uma 
impressora da lista disponível, pode escolher 
apenas algumas páginas do documento a 
serem impressas, pode definir agrupamento, 
orientação, tamanho, margens da folha e a 
quantidade de páginas a serem impressas 
em uma única folha, por exemplo, você pode 
definir que duas páginas do documento 
serão impressas lado a lado em uma única 
folha.

Para conhecer mais recursos do 
processador de texto Word acesse o material 
complementar dessa aula.

Fig. 12 - Caixa de diálogo Salvar como.

Fig. 13 - Imprimir arquivo.
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ATIVIDADE 02

1.  Identifique situações onde você poderá utilizar um processador 
de texto. Caso já utilize, descreva como ele lhe auxilia (citando, 
por exemplo, trabalhos que você realiza utilizando esse software).

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.  Após realizar as atividades do material complementar, reproduza o 
seguinte conteúdo no processador de texto disponível buscando manter a 
formatação próxima da que é exibida abaixo.
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LEITURAS COMPLEMENTARES 
Acesse o material complementar dessa aula para conhecer 
e utilizar alguns recursos dos processadores de texto mais 
utilizados.

LibreOffice Writer. Disponível em <http://pt-br.libreoffice.
org/>. Acesso em: 11. Dez. 2012.

Microsoft Word. Disponível em <http://office.microsoft.
com/pt-br/word/>. Acesso em: 11. Dez. 2012.

Tutorial do Moodle. Disponível em <http://moodle.pucsp.
br/pluginfile.php/2/course/section/146/tutorial-Moodle.
pdf>. Acesso em: 11. Dez. 2012.
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NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997.
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APRESENTANDO A AULA

Na unidade anterior estudamos o Editor de Texto. Como 
vimos ele faz parte de uma suíte de aplicativos essenciais a 
tarefas básicas de escritório, escolas e até mesmo do nosso 
dia a dia. Agora continuaremos nosso estudo com dois outros 
softwares básicos desse pacote: Planilha Eletrônica e Software 
de Apresentação. Mas lembre-se de acessar as leituras 
obrigatórias para enriquecer ainda mais os estudos e praticar.

DEFININDO OBJETIVOS
Dessa forma, teremos como objetivos para esta aula:

•	 Compreender o que é a Planilha Eletrônica;

•	 Saber utilizar recursos básicos da Planilha 
Eletrônica;

•	 Compreender o que é o Software de 
Apresentação;

•	 Saber utilizar recursos básicos do Software de 
Apresentação.
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DESENVOLVENDO O CONTEÚDO

1. PLANILHA ELETRÔNICA

Você conhece o jogo Batalha Naval? Se souber como jogar então você sabe utilizar 
uma Planilha Eletrônica. A concepção de localização é semelhante. No jogo identificamos 
uma peça através da referência a linha e coluna onde a mesma se encontra, da mesma forma 
na planilha eletrônica manipulamos dados em células que são referenciadas por linhas e 
colunas. As células são equivalentes as peças do jogo. 

Fig. 1 - Jogo Batalha Naval.

Abaixo, podemos visualizar a tela de três Planilhas Eletrônicas, o Excel da Microsoft, 
o Calc do LibreOffice e a planilha do Google Drive.

Fig. 2 - Tela do Microsoft Excel 2010. Nesse exemplo, a célula selecionada 
está na coluna A e linha 1. Então, podemos afirmar que a célula ativada 

é a A1.
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Fig. 4 - Tela da planilha do Google Drive. Nesse exemplo, a célula 
selecionada está na coluna A e linha 1. Então, podemos afirmar que 

a célula ativada é a A1.

Fig. 3 - Tela do LibreOffice Calc 3.6.4. Nesse exemplo, a célula 
selecionada está na coluna B e linha 2. Então, podemos afirmar que 

a célula ativada é a B2.
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A Planilha Eletrônica permite que sejam otimizadas uma série de tarefas, desde as mais 
simples, até as mais complexas, como: cálculo orçamentário (tanto o da sua escola como o 
seu controle pessoal), folha de pagamento, acompanhamento da quitação do seu imóvel 
(mês a mês), controles estatísticos, controle de frequência e notas dos alunos, entre tantos 
outros.

No dia a dia nos deparamos com várias situações onde podemos utilizar a planilha 
eletrônica, por exemplo, para o controle de despesas domésticas, como mostra a imagem 
abaixo:

Fig. 5 - Gráfico da planilha de controle doméstico.

Um arquivo de uma Planilha Eletrônica denomina-se pasta, isso porque em 
apenas um arquivo podemos ter várias planilhas. Fazendo uma analogia ao nosso 
dia a dia, podemos compara-la a uma pasta onde guardamos nossos documentos: 
contas a pagar, recibos, notas fiscais, etc. Podemos identificar as diversas planilhas 
de uma pasta na barra inferior desses softwares:

Fig. 4 -  Planilhas do Excel e do Calc, respectivamente.
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Esse tipo de software ainda oferece várias ferramentas auxiliares, como a de 
geração de gráfico. Com ela, podemos identificar visualmente como são distribuídos, 
em percentual, os gastos da planilha anterior. No exemplo dado, podemos observar 
que a alimentação e o aluguel são responsáveis pelas maiores parcelas de custos.

Fig. 6 - Gráfico da planilha de controle 
doméstico.

ATIVIDADE 01

1. Identifique situações em que você poderá utilizar uma Planilha Eletrônica. 
Caso já utilize, descreva como ela lhe auxilia (citando, por exemplo, trabalhos 
que você realiza utilizando esse software).

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
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1.1 UTILIZAÇÃO DA PLANILHA ELETRÔNICA EXCEL

Nesse momento, vamos aprender a utilizar a planilha eletrônica Excel. A primeira 
coisa a fazer é localizar e abrir o programa. No geral, ele está localizado em: Menu 
Iniciar -> Todos os programas -> Microsoft Office -> Microsoft Office Excel.

Digite os seguintes dados (textos e números) na planilha. Para isso, identifique em 
qual célula deve estar localizada cada informação, por exemplo, as palavras Boletim 
Escolar devem ser digitadas na célula D2.

Fig. 7 - Planilha referente ao Boletim Escolar.

Dica: Dê um duplo clique entre as colunas ou clique e arraste o mouse para que 
elas assumam o tamanho adequado para o texto.

Lembre-se de salvar sua planilha com frequência! Para salvar uma planilha no 
Excel siga os mesmos passos apresentados na aula anterior, onde é exposto como 
salvar um documento do Word.

Para formatar o texto, temos disponíveis as mesmas ferramentas do Word. Então, 
caso deseje, clique na célula que contém o texto a ser formatado e, em seguida, clique 
na ferramenta de formatação desejada. Por exemplo: clique na célula D2 (que contém 
o texto Boletim Escolar) e, em seguida, clique no botão correspondente ao negrito  
.Agora, formate a planilha com Negrito e Sublinhado, onde for necessário, para que 
fique semelhante a figura 07.
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1.1.1 FÓRMULAS SIMPLES

Como já comentamos, a planilha eletrônica também nos permite realizar cálculos. 
No caso do boletim escolar, vamos utilizar uma fórmula matemática para calcular a 
média de cada disciplina.

Para exibir a média da primeira disciplina (Português), clique na célula G7 e digite 
a seguinte fórmula:

=(C7+D7+E7+F7)/4

 Quando você inserir essa formula na célula G7, o Excel somará as notas do 
primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre do aluno, na disciplina de Português. Em 
seguida, dividirá o resultado dessa soma por quatro. Quando você digitar e clicar na 
tecla ENTER, do seu teclado, o Excel já exibirá o resultado.

Para exibir a média da segunda disciplina (Matemática), clique na célula G8 e 
digite a seguinte fórmula:

Fig. 8 - Fórmulas inseridas no boletim escolar.

Veja que sempre utilizamos os parênteses para somar todos os valores, isso 
porque o Excel também segue a lógica de precedência matemática. Assim, caso não o 
utilizássemos, apenas o valor correspondente ao quarto bimestre seria dividido por 4 
(quatro). Faça um teste: remova os parênteses e perceba que o resultado não será mais 
o mesmo!
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 Até agora usamos apenas os operados de soma “+” e divisão “/”, mas o Excel 
reconhece outros operadores matemáticos, veja na tabela a seguir:

Tabela 01: Operadores reconhecidos pelas Planilhas Eletrônicas.

Operador Descrição Exemplo
+ Adição =A1+A2
- Subtração =B2-A1
* Multiplicação =A1*B1
/ Divisão =B2/A1

%

Porcentagem. Utilizado para especificar 
porcentagens. Por exemplo, para inserir o valor de 
cinco por cento em uma célula digite o seguinte: 
5% ou 0,05.

=A2*20%
ou

=A2*0,2

^

Exponenciação. É utilizado para elevar o primeiro 
operando ao expoente definido pelo segundo 
operando. O seguinte exemplo, eleva 2 no 
expoente 3: =2^3.

=A2^B1

Fonte: Borges e Almeida (2013).

Para exibir a evolução do aluno da disciplina de Português, por exemplo, podemos 
adicionar um gráfico. Para isso selecionamos as células do intervalo B6 à F7, como 
mostra a imagem abaixo:

Fig. 9 - Selecionando conteúdo.

Em seguida, na guia Inserir clique em Linhas, escolha a primeira: Linha 2D.  
Perceba que existem diversos tipos de gráficos que podem ser utilizados.
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Fig. 10 - Inserindo gráfico.

Por fim, seu gráfico é inserido:

Fig. 11 - Gráfico correspondente as notas do aluno na disciplina de 
Português nos quatro bimestres..
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2. Reproduza o seguinte conteúdo na Planilha Eletrônica disponível, buscando 
manter a formatação próxima da que é exibida abaixo. Utilize a fórmula, 
semelhante ao exemplo do material complementar, que calcula a média final de 
cada aluno.

ATIVIDADE 02 

1. Vamos relembrar um pouco da matemática para entender mais sobre como 
uma Planilha Eletrônica interpreta as suas fórmulas!  Supondo que você tem 
planilha abaixo, resolva as expressões listadas logo a seguir: 

a)  =A1+B1*3 
  ___________________

b)  =(A1+B1)*3
  ___________________

c)  =A1+B1/C1^2
  ___________________

d)  =(A1+B1)/C1^2
  ___________________

e)  =A1+(B1/C1)^2
  ____________________

f)  =C1+D1^2/B1
  ____________________

g)  =(C1+D1)^2/B1
  ____________________
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2.  SOFTWARE DE APRESENTAÇÃO

O Software de Apresentação é um programa utilizado para edição e exibição de 
apresentações gráficas. Uma apresentação é uma sequência de slides que pode possuir 
textos, imagens, gráficos, tabelas, links, animações, efeitos como sons, vídeos e diversos 
efeitos. Com esse software, é possível criar apresentações para atender às necessidades de 
secretárias, gerentes, diretores, estudantes, professores, entre outros profissionais. 

Os slides têm sido uma ferramenta muito utilizada para dinamizar as aulas e, se bem 
planejado, pode promover maior interesse da turma pelo assunto estudado, facilitando a 
compreensão.

Realize uma pesquisa sobre como criar uma boa apresentação de slides. 
Assim, você terá informações que lhe auxiliarão na organização, planejamento e 
transmissão das suas ideias.

Abaixo, podemos visualizar a tela dos Softwares de Apresentação PowerPoint da 
Microsoft, Impress do LibreOffice e do Google Drive.

Fig. 12 -Tela do Microsoft PowerPoint 2010.
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Fig. 13 - Tela do LibreOffice Impress 3.6.4.

Atenção: o esquema de cores das telas pode divergir dependendo do sistema 
operacional utilizado, mas as funcionalidades continuam as mesmas. As Planilhas Eletrônicas 
e os Softwares de Apresentação exibidos nesta unidade eram utilizados no Windows; por 
isso, a visualização dos mesmos se assemelha  às características desse sistema operacional.

Fig. 14 - Tela da apresentação no Google Drive.
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ATIVIDADE 03

1. Apresentações que foram salvas em arquivos do formato Microsoft 
PowerPoint, podem ser exibidas com o uso da ferramenta Impress 
do LibreOffice? E caso a apresentação seja criada no Impress, ela 
poderá ser exibida no PowerPoint? Explique, de forma sucinta, o 
que ocorre nos dois casos.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2.1 UTILIZAÇÃO DO SOFWARE DE APRESENTAÇÃO POWERPOINT

Agora, vamos utilizar alguns recursos básicos do Software de Apresentação 
PowerPoint. A primeira coisa a fazer é localizar e abrir o programa. No geral, ele 
está localizado em: Menu Iniciar -> Todos os programas -> Microsoft Office -> 
Microsoft Office PowerPoint.

Perceba que o PowerPoint já disponibiliza um primeiro slide para edição. Nele 
informamos, no geral, o tema da apresentação e o nome do responsável e a instituição 
ao qual está vinculado. 

Inicie a edição do primeiro slide digitando as informações abaixo (lembre-se 
de informar seu próprio nome). Para digitar o texto, basta clicar em uma das caixas 
disponíveis.

Fig. 15 - Tela do PowerPoint na edição do primeiro slide.
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Adicione o segundo slide, clicando com o botão direito do mouse sobre a barra 
lateral esquerda do programa. Em seguida, no menu que será exibido, escolha a opção 
“Novo Slide ...”, como mostra a imagem abaixo:

Fig. 16 - Adicionando um novo slide.

Esse novo slide é inserido com duas caixas de texto: uma para o título e a outra 
para o conteúdo. Porém, podemos alterar a estrutura (layout). Para isso, clique com o 
botão direito do mouse sobre o novo slide, no menu que é exibido, selecione Layout 
e, em seguida, clique em Duas Partes de Conteúdo. Como mostra a imagem a seguir:

Fig. 17 - Alterando o Layout de um slide.
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Nesse segundo slide, digite o texto exibido logo abaixo e insira uma imagem 
ilustrativa. Para inserir uma imagem, certifique que a mesma está salva no seu 
computador; em seguida, clique na guia Inserir -> imagem e localize a imagem nos 
seus arquivos.

Fig. 18 - Informações do segundo slide.

Com base no que já vimos, insira os seguintes slides:

Slide 03:

Fig. 19 - Informações do terceiro slide.
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Slide 04:

Slide 05:

Fig. 20 - Informações do quarto slide.

Fig. 21 - Informações do quinto slide.
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2.1 ADICIONANDO TEMA

Vamos adicionar um Tema (organização de conteúdo e cores) à apresentação 
clicando na guia Design, em seguida na área de Tema clique no desejado.

Veja que existem vários temas disponíveis. Você pode testar todos eles e escolher 
aquele que mais lhe agradar.

Fig. 22 - Adicionando Tema aos Slides.

2.1 ADICIONANDO EFEITOS DE TRANSIÇÃO

Também é possível adicionar efeitos de transição entre os slides, para isso clique 
na guia Transições, em seguida escolha uma das disponíveis em Transição para esse 
Slide. Caso você deseje utilizar o mesmo efeito de transição em todos os slides clique 
na opção Aplicar a todos, como mostra a imagem a seguir:

Fig. 21 - Adicionando efeitos de Transição.

Para imprimir uma apresentação de slides, o processo é semelhante ao do Word 
e do Excel.
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LEITURAS COMPLEMENTARES 

Acesse o material complementar desta aula para conhecer e 
utilizar alguns recursos das Planilhas Eletrônicas e Softwares de 
Apresentação mais utilizados.

Pacote de escritório LibreOffice. Disponível em < http://pt-br.
libreoffice.org/ >. Acesso em: 11 dez 2012.

Pacote de escritório Microsoft. Disponível em < http://office.
microsoft.com/pt-br/ >. Acesso em: 11 dez 2012.

ATIVIDADE 04

1. Crie uma apresentação com, no mínimo, 6 slides sobre como 
podemos utilizar os recursos da informática no cotidiano escolar. 
Na apresentação, insira imagens e animações para deixar sua 
apresentação atraente, mas tenha cuidado com os excessos.

Para visualizar a apresentação de slides pressione a teclas F5. Para 
avançar ou retroceder entre os slides, você poderá utilizar as setas de 
navegação do teclado, ou ainda o ENTER para avançar.
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CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. 8ª ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2004.

MANZANO, José Augusto N. G. Guia Prático de Informática.  São Paulo: Érica, 2011.

NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997.

ILUSTRAÇÕES

Figura 01 – http://static.ziggi.com.br/imagens_programas/screenshots/big_1279894747 
 _34871.jpg
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