
  

 

Oficina de Informática – Anexo 1 

 

 Teclado e suas funções: 

                             
      O teclado insere as informações no computador e essas por sua vez, são 
exibidas na tela.       

No mercado tecnológico, encontra-se uma diversidade de teclados que variam de 
acordo com seus fabricantes, mas a forma de utilização, basicamente, é a mesma 
para todos. 
 
      A figura abaixo apresenta um teclado básico: 

 
                 - Modelo de Teclado Americano 

 
      Teclas de função - teclas que contêm funções que variam de programa a 
programa. Somente a tecla F1 tem a mesma função para todos eles.  

F1 é usada para obter ajuda, ou seja, aciona o ajuda ou Help do programa.  

Quando precisar de ajuda, basta pressioná-la. Normalmente, as teclas de função 
são posicionadas acima das teclas alfanúmericas e ao lado da tecla ESC .  

São teclas de função: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. 

      Tecla ESC - significa escapar - utilize esta tecla quando precisar sair de uma 
tarefa ou cancelar uma ação. Exemplo: Você abriu um menu e percebeu que não 
era a tarefa que desejava fazer, para cancelar a ação, basta pressionar a 
teclaESC. 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EESSTTAADDUUAALL  PPAAUULLIISSTTAA  
““JJúúlliioo  ddee  MMeessqquuiittaa  FFiillhhoo””  

FFaaccuullddaaddee  ddee  FFiilloossooffiiaa  ee  CCiiêênncciiaass  ––  CCaammppuuss  ddee  MMaarríílliiaa



      Teclado Alfanumérico - teclado que possui teclas na mesma posição que 
uma máquina de escrever utiliza conhecidas como teclas alfanuméricas. Estas 
teclas estão localizados do lado esquerdo do teclado. 

      Tecla Tab - tecla usada para tabulação de parágrafo. 
                                                                                                                                    
                     

      Tecla CapsLock - usada para fixar letras maiúsculas ou minúsculas. Um 
indicador (led) no lado direito do teclado chamado CAPSLOCK quando ativado 
indica que a tecla está fixada em letra maiúscula, caso contrário, as letras estaram 
fixadas em minúsculas. Para ativar e desativar em letras maiúsculas e vice-versa, 
pressione a tecla CapsLock. 
                       
      
      Tecla Shift - tecla usada para digitar caracteres de 2ª função. Exemplos: 
quando uma letra está fixada letra minúscula, a 2ª função dela é a letra maiúscula. 
Por isso, quando digito o meu nome "Debora" e desejo fixar uma letra maiúscula 
(D), não é necessário usar CapsLock, basta usar o Shift juntamente com a letra D 
e continuar digitando o nome. Shift também é usada para acentuações, sinais de 
pontuação, ou seja, todos os símbolos de uma tecla com duas funções, a função 
superior é sempre usada com Shift. 

     Tecla CTRL (control) - tecla de controle sempre usada em conjunto com outra 
tecla. Por exemplo: no programa WORD digitamos o texto no formato padrão, se 
desejarmos alterar a fonte (tipo de letra) do texto, teremos que selecionar o texto 
para realizar a mudança de letra, basta pressionar CTRL + T para selecioná-lo. 

      Tecla ALT (alternada) - tecla alternada é similar a tecla CTRL. Com esta tecla 
pode-se abrir o menu de um programa através do teclado. Exemplo: no programa 
que você está usando agora, contém um menu chamado Arquivo, para abrí-lo 
através do teclado, basta pressionar ALT + A (letra sublinhada). 
 
 
      Tecla ALT GR - tecla usada para digitar caracteres de 3º função, mas 
somente em alguns modelos de teclado ela existe. 

      Tecla Barra - obter um espaço em branco entre caracteres. 

      Tecla BackSpace - retrocesso. Serve para apagar um caracter à esquerda do 
cursor. Em alguns teclados é representada por uma seta indicada para esquerda. 
 
       Tecla Enter - serve para mudar de linha ao terminar a digitação de um 
parágrafo ou, ainda, incluir uma linha em branco quando a linha não conter 
nenhuma palavra. Duas teclas Enter são encontradas no teclado, uma 
posicionada no teclado alfanumérico e outra no teclado numérico. 



      Tecla Insert - quando ativa, insere caracteres no texto. Caso contrário, 
sobrepõe caracteres no texto. 

      Tecla Delete - usada para apagar caracteres à direita do cursor. 
       
      Tecla Home - posiciona o cursor no começo da linha editada. 

      Tecla End - posiciona o cursor no final da linha editada. 

      Tecla Page UP - movimenta tela para cima. 

      Tecla Page Down - movimenta tela para baixo. 

      Teclas de Movimentação do Cursor - serve para posicionar o cursor para 
inserir o texto. 

      Teclado numérico - quando a digitação é somente números, a forma mais 
rápida de digitar é utilizando o teclado numérico. Neste teclado encontra-se as 
quatro operações matemáticas + (adição), - (subtração), * (multiplicação) e / 
(divisão). 

      Tecla NumLock - quando a tecla NumLock está ligada (verificar se o led se 
está ativo), as teclas numéricas são utilizadas, caso desligue Num Lock o teclado 
servirá para movimentação do cursor.  

Fonte:Unopar - 
http://www.unopar.br/portal/html/ead/word/como_criar/teclado_funcoes/teclado_funcoes.html 

DICAS: 
1. Procure, se possível, comprar um bom teclado.. 
2. Teste antes de comprar. Pegue, digite, manuseie, sem vergonha. 
3. Procure comprar um teclado com layout brasileiro – ABNT (contém a tecla “ç”). 
4. Nunca ligue um computador sem ter certeza de que o teclado está conectado. 
5. sE vOCÊ eSTIVER dIGITANDO aSSIM, não se afobe, você só caiu na cilada 
do Caps Lock. Quando ele está acionado, a tecla SHIFT tem efeito contrário, 
escreve em minúsculas. 
6. A maioria das teclas são repetitivas quando as mantemos pressionadas. 
8. Para ajustar a altura de seu teclado, levante os suportes que ficam embaixo 
dele. 
 
Fonte: apostila de microinformática da Escola de Artes, Ofícios e Computação – UNIFESP 

 
 


