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Apresentação 
 

As oficinas de informática na UNATI – 
UNESP – Campus de Marília começaram a 
ser oferecidos em 2004 pelo Programa de 
Educação Tutorial (PET) de 
Biblioteconomia, que era coordenado, 
naquele momento, pela Profa. Dra. Silvana 
Aparecida Borsetti Gregorio Vidotti.  
A partir de 2006, financiado pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(PIBIC/CNPq) as aulas foram direcionadas 
ao projeto de pesquisa “Arquitetura da 
Informação de web sites”, onde os alunos 
auxiliam na avaliação da usabilidade de 
ambientes informacionais específicos para 
a terceira idade.  
Através da capacitação e a utilização da 
internet os idosos podem adquirir e 
aprimorar habilidades no manuseio dessas 
novas ferramentas, resultando em 
aprendizagens que possibilitarão a inclusão 
digital e assim a re-inclusão deste grupo na 
sociedade.  
O presente manual foi elaborado pelos 
alunos graduandos Denise Fioravanti, 
Bruno Eduardo Santos, Jean Fernandes , e 
Thabyta Marsulo, a pós graduanda 
Lucirene Lanzi, orientados pela Profª Dtr. 
Silvana Aparecida Borsetti Gregório Vidotti 
como auxilio as aulas e atividades 
postadas no blog Internautis. 
(http://internautis.wordpress.com.br) 
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O computador 

Estabilizador: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete e a CPU 
 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

O estabilizador é o 

equipamento que 

geralmente liga todo o 

computador na rede 

elétrica, ele é 

responsável por 

oferecer essa energia 

elétrica de forma 

segura. 

Esta é a principal parte do computador, dentro 
do gabinete temos a CPU (Unidade Central de 
Processamento), é onde acontece tudo que 
fazemos no computador. 
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Monitor, mouse e teclado: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Botões importantes do mouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botões Importantes do Mouse: 

Esses três componentes do computador 
são os que você terá mais contato 
enquanto utilizar um computador. O 
monitor mostra o que você está fazendo. 
Você irá usar o mouse e o teclado para 
comandar o computador e realizar as 
tarefas propostas nessa apostila. 
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Teclado e suas funções: 

 

  

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

O teclado insere as informações no 

computador e essas por sua vez, 

são exibidas na tela. 
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 A figura abaixo apresenta um teclado 

básico: 

 

Teclas de função : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teclas que contêm funções que 

variam de programa a programa. 

Somente a tecla F1 tem a 

mesma função para todos eles.  

 

 O teclado alfanumérico é aquele 
que possui teclas na mesma 
posição que uma máquina de 
escrever. 
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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 .  

 

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 Tecla ESC. 

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 
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ativado indica que a tecla está fixada 
em letra maiúscula, caso contrário, as 
letras estarão 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 
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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 à 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 abri-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. 
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Tecla BackSpace - retrocesso. Serve 
para apagar um caractere 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. 
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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. 
 
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. 
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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, verifique o Caps Lock. 
Quando ele está acionado, a tecla SHIFT 
tem efeito contrário, escreve em minúsculas. 
 
6. A maioria das teclas é repetitiva quando 
as mantemos pressionadas. 
 
7. Para ajustar a altura de seu teclado, 
levante os suportes que ficam embaixo. 
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Driver de discos ou dispositivo de 
CD : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Impressora: 

 
 
 
 
 
 
 

 

São muito úteis quando 
queremos instalar novos 
programas no computador, ou 
assistir filmes ou ouvir 
musicas. 

 

É usada para imprimir no papel algo 

feito no computado. Exemplo: 

Desenhos, documentos, textos, fotos. 
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Ligando o computador 

 

 

Agora que você conhece todo o 
computador está na hora de ligá-lo.  
 

Após verificar se o computador 
está ligado na tomada, à 
primeira coisa a fazer é ligar o 
Estabilizador. Este irá controlar 
a energia elétrica fornecida ao 
computador permitindo que os 
próximos componentes do 
computador sejam ligados. 

 

 

 

Uma luz verde irá indicar que o 
estabilizador está ligado e funcionando. 
Agora o estabilizador está liberando a 
energia elétrica para os outros 
componentes do computador. 
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Verifique se o monitor está ligado, 
vendo se a luz dele está acesa. Caso 
não esteja ligado, ligue-o apertando o 
botão indicado pelo símbolo abaixo: 
 
 

 
 
 
 
Depois ligue a CPU do computador 
apertando um botão no gabinete, que 
pode ter a mesma indicação do 
símbolo a cima. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pronto, o computador 

deverá ligar normalmente! 



17 
 

Windows 

 

 

Área de Trabalho: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Windows XP: 

 

 

 

 
 

 

 

 
É a tela principal do Windows onde será 
iniciado o sistema (tela inicial do usuário). 
Por ela podemos acessar boa parte dos 
documentos e programas do computador. 
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Windows Vista/Seven(7): 

 

 

 

 
 
Ponteiro do Mouse: 

 

 
Usamos o ponteiro do mouse para 
clicar, abrir pastas, fechar pastas, 
selecionar ícones, etc. 

 

 
Para abrir uma pasta ou programa, por 
exemplo, basta colocar o ponteiro em 
cima – as figurinhas que representam 
os programas ou pastas na área de 
trabalho – e dar um duplo clique. 



19 
 

 
 
 
 
 
Por exemplo, para abrir o Menu Iniciar, 
basta dar um clique em cima. Para 
abrir os ícones da área de trabalho é 
necessário um duplo clique. Com o 
tempo isso ficará mais claro. 

 

 

Quando o ponteiro do mouse 
está com essa aparência 
indica que o computador está 
carregando algum arquivo ou 
programa, neste caso 
devemos esperar para que o 
computador faça seu 
trabalho tranquilamente. 

 

 

Este ponteiro do mouse 
indica que você está sobre 
um link. 
 

 

 

 
Esse duplo clique nada mais é do que 
dar dois cliques rápidos com o botão 
esquerdo.  

 
 

Um link geralmente irá te levar a um 
site na internet. 
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Ícones: 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de tarefas: 

 

 

 
 
Barra de Ferramentas: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

São “figuras” que representam arquivos e 
programas, utilizadas para organizar seus 
documentos, arquivos, figuras, ou seja, todas 
suas coisas. Através dos ícones podemos 
abrir esses arquivos e programas. 

 

É uma barra na parte inferior da tela. 
Nessa barra pode-se abrir o Menu 
Iniciar, um organizador para acessar 
mais rápido diversos programas. Além 
disso, podemos acessar arquivos ou 
programas abertos apenas clicando  
sobre eles. 
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Lixeira : 

 
 

 

Antes de apagar um arquivo, ele é 
enviado para a Lixeira. Isso ocorre por 
segurança, pois caso tenha apagado 
por engano, você pode ir à lixeira e 
recuperá-lo para o local de origem; ou 
pode apagá-lo da lixeira e sumir com 
ele do computador. 
 
Para apagar um arquivo selecione o 
arquivo com o botão esquerdo do 
mouse e pressione a tecla DELETE ou 
clique com o botão direito do mouse 
sobre o arquivo e selecione a opção 
“Excluir”. 

 

Uma janela irá perguntar se você quer 
mesmo enviar o arquivo para a lixeira. 
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Depois de excluir o arquivo ele é 
enviado a Lixeira , se você esvazia-la 
lixeira significa que você vai apagar 
definitivamente os arquivos da 
máquina. 

 
Se você excluir acidentalmente o 
arquivo você pode clicar com o botão 
direito do mouse no arquivo e selecione 
a opção “Restaurar”. Assim o arquivo 
volta a pasta onde estava. 
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Os aplicativos e sua utilização 

 

 

Programas 

 

 

  
 
 
 
No Windows, cada janela corresponde 
a um programa em execução. A 
maioria dos programas encontra-se no 
Menu Iniciar Todos os Programas: 

 

 

 

Um programa é conjunto de 

instruções dados ao computador. 
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Toda a janela de um programa 
apresenta barra de título, onde temos o 
nome do programa e alguns botões: 

 
Windows Xp: 

 
 
 

Windows Vista/Seven (7): 
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Botões  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A janela torna-se um botão 
na barra de tarefas, basta 
clicar no botão e a janela 

volta ao normal. 

A janela 
ocupa o 

tamanho da 
tela inteira. 

 

A janela 

ocupa um 

tamanho 

menor que a 

tela inteira 

Fecha a 
janela. 
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Barra de Rolagem: 

 

 

A barra de rolagem serve para você 
andar para cima, para baixo, ou para 
os lados, visualizando conteúdos que 
ultrapassem os limites da janela. Se 
clicar na setinha de cima, ela vai para 
cima, se clicar para baixo, irá para 
baixo e se clicar para os lados, irá para 
os lados. 
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Trocando o Papel de Parede da Área 
de Trabalho 

 

 

 
No Windows XP: 

 

 

Pressione o botão direito do mouse na 
área de trabalho e vá em 
“Propriedades”. 
 

  
 
Vá à aba “Área de Trabalho” e a janela 
ficará semelhante à janela ao lado.  

 
Aqui você já pode 
escolher as 
imagens para usar 
de plano de fundo 
da área de 
trabalho.  
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Você poderá escolher dentre as 
imagens da lista e ela será mostrada 
nessa telinha do computador, 
desenhada na janela. 

 
Também poderão ser escolhidas 
imagens que não estão na lista de 
planos de fundo, basta clicar no botão 
“Procurar...” e outra janela irá aparecer 
para você indicar o local da imagem 
que deseja buscar. 

 

 

 

No Windows Vista/Seven(7): 

 

 

Pressione o botão direito do mouse na 
área de trabalho e clique na opção 
“Personalizar”. 
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O botão circulado permite que você 
escolha novas imagens para usar de 
plano de fundo da área de trabalho. 

 

 

 

Desligando computador 

 

 

No Windows XP: 

 

 

Para desligar o computador vá em 
Menu Iniciar  -> Desligar o computador. 
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No Windows Vista ou Seven(7): 

 

 

 
 

O que fazer quando travar? 

 

 

É comum o computador travar, ou seja, 

simplesmente parar de funcionar e a 

tela ficar ‘congelada’; ou o mouse parar 

de se mexer. Então se pode: 
 

• Esperar 

• Resetar o computador (Pelo botão da 

CPU) 

• CRTL + ALT + DEL  
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Arquivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os arquivos são identificados pelos 

seus ícones, em pastas ou na área de 

trabalho. Um arquivo pode ser uma 

imagem, um texto, uma música... 

 

 
 

Para abrir um arquivo, usa-se o clique 

duplo, clicando duas vezes 

rapidamente com o botão esquerdo do 

mouse. 

Os arquivos armazenam as 

informações no computador. Eles são 

importantes, pois tudo que você faz 

no computador sempre acaba 

envolvendo algum arquivo.  
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Pastas 

 
 
 
 
 
 
É importante não deixar muitos 

arquivos em uma pasta, para não criar 
uma bagunça de arquivos, por isso 
sempre mantenha-os bem organizado. 
 
É possível criar pastas dentro de 
pastas para ajudar na organização. 
 
Criando uma pasta: 
 
 Clique com o botão direito do mouse 
no espaço vazio da área de trabalho, 
selecione a opção “Novo” -> “Pasta”. 
 

 
 

Pasta é onde você poderá guardar 

seus arquivos e organizá-los. 
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A pasta aparecerá como 
na imagem ao lado. 
Nessa hora você poderá 
digitar o nome da pasta, 
como exemplo “Minha 
Pasta”. 

 

 

 

Depois de criar a pasta, clique duas 
vezes com o botão esquerdo do mouse 
para abrira pasta e verá a imagem 
abaixo, a pasta está vazia. 
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Colocando Arquivos na pasta: 
 

Voltando à área de trabalho, podemos 
pegar um arquivo de lá e colocarmos 
dentro da pasta. Para isso, 
selecionamos o arquivo e arrastamos 
até a pasta. 

 

 

 

Clique com o botão esquerdo do 
mouse no arquivo que deseja mover, 
segure o botão do mouse e arraste até 
a pasta e ficará como na imagem ao 
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lado. Ao soltar o botão do mouse, a 
imagem será movida para a pasta. 

 

 

Abrindo a pasta novamente veremos 
que arquivo está lá. Há outras tarefas 
que ainda podem ser feitas com os 
arquivos, como renomear e apagá-los. 

 

 

 

Impressão de documentos no Word 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para imprimir documento e imagens 
precisamos essencialmente, da 
presença de uma impressora ligada 
ao computador e devidamente 
configurada, já que ela é o 

equipamentos para esta tarefa.  
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Impressão:  
Nesta parte podemos escolher imprimir 
todo o documento, ou apenas uma ou 
mais páginas. Podemos também 
utilizar algumas “estratégias” para 
realizar impressão em ambos os lados 
de uma folha, em impressoras que não 
possuem recursos naturais paraesta 
tarefa. Aqui também podemos escolher 
a orientação da folha (retrato ou 
paisagem)  
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Impressão rápida: Já envia o 
documento para ser impresso na 
impressora, sem passar por detalhes 
técnicos de configuração. Por isso 
chama “impressão rápida”, não envolve 

muitos detalhes e, simplesmente, faz a 
coisa acontecer. 

 
Visualizar Impressão: Serve para 
mostrar como ficará a sua página em 
uma folha. Com essa perspectiva, você 
pode realizar ajustes para deixar seu 
documento melhor. 

Se selecionar a opção de Impressão 
Rápida, nenhuma tela será mostrada e 
seu documento será imediatamente 
enviado para a impressora. 

 

 

Já no caso de você selecionar a opção 
de Imprimir (que também pode ser 
acessada rapidamente através do 
comando Ctrl+P), a seguinte janela 
aparecerá na sua tela: 
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Número de Cópias: Nesta parte você 
define quantas cópias do seu 
documento quer imprimir. Por padrão, 
sempre estará “1”, pois uma impressão 
típica envolve apenas uma cópia. Mas, 
vamos supor que você fez um texto e 
quer imprimir várias cópias dele. Em 
vez de ir ao menu de Impressão o 
tempo todo, pode simplesmente digitar 
o número de cópias que quer e clicar 
no botão OK.  
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Intervalo de Páginas: Nesta parte 
você define quais páginas específicas 
do seu documento quer imprimir. Por 
padrão, vem selecionado como 
“Todas”, o que quer dizer que todas as 
páginas do documento serão 
impressas. Mas podem surgir 
situações, as quais você queira imprimir 
alguma página específica, ou algumas 
páginas específicas. 

 

 
 

 

 

Páginas por Folha: Nesta parte você 
define quantas páginas quer que sejam 
impressas, em uma mesma folha. Em 
algumas situações, isso pode ser bem 
útil e até ajuda a poupar papel. Mas 
cuidado, porque um número maior de 
páginas por folha implica em tamanhos 
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menores por página, e as letras dos 
textos ficarão menores, por exemplo. 
Esta opção é muito utilizada quando 
você quer imprimir figuras, cartões de 
visita, etc. 

 

 

 
 
 
Impressora: Aqui é onde você 
seleciona qual impressora irá utilizar 
para imprimir seu documento. Cuidado 
e atenção nessa hora! Verifique o 
nome, e o “sinal de aprovação” indica 
qual é a impressora padrão do sistema. 
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Caso você selecione a opção de 
Visualizar Impressão, o Word irá 
mostrar o seu documento, sob a 
perspectiva de como ele ficará em uma 
folha. Esta parte é bem intuitiva e bem 
útil para alguns ajustes no documento, 
principalmente quando você coloca 
algumas figuras que podem sair da 
margem da folha, dentre outros casos e 
situações. Segue abaixo um exemplo 
de um documento aberto em modo de 
Visualizar Impressão. 
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Estas são as funções e opções mais 
básicas que te ajudarão a materializar 
o documento escrito e trabalhado no 
computador.  
Tenha sempre em mente uma 
consciência ambiental, procurando 
evitar desperdícios imprimindo folhas 
sem necessidade, além do fato de que 
há gastos na impressão de folhas, 
desde o custo de uma impressora até o 
cartucho de tinta ou toner para 
impressoras a laser. Então, procure 
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sempre analisar bem seu documento 
antes de enviá-lo para impressão! E 
quando não precisar mais de suas 
folhas, ou por algum outro motivo 
diverso, procure um local que recolha 
lixo reciclável e deixe seu papel para a  
reciclagem. 
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A Internet 
 
A Internet é uma grande rede que 
possibilita que você converse com uma 
pessoa de qualquer lugar 
do mundo. Para utilizá-la, primeiro você 
precisa de um computador que esteja 
conectado à Internet. 
 
Páginas Web 
 
As páginas Web são uma das funções 
da Internet. Muitas já são bem 
conhecidas, como as páginas do 
Google, da Wikipedia, do YouTube, 
entre outras. Para encontrar uma 
página, precisamos apenas conhecer o 
seu endereço, como por exemplo, 
“http://www.google.com.br/”. 
 
Navegador: 
 
Para abrir uma página da Internet é 
preciso utilizar um navegador.  
 



45 
 

 
 
 
 
 
Alguns navegadores mais famosos são 
o Internet Explorer, o Mozilla Firefox e 
o Google Chrome. 
 

 
 
Todos os navegadores possuem uma 
barra de endereço, localizada na parte 
superior dele. É nela que 
digitamos o endereço para abrir uma 
página Web, como vocês podem 
observar na figura abaixo. 
 

 

O navegador é um programa que 
funciona como uma “janela” para 

a Internet, mostrando todo o 

conteúdo disponível. 
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Comunicação: A utilização da internet 
com ferramenta de busca e consulta é 
algo cada vez mais comum na vida das 
pessoas. Estas ferramentas podem 
colaborar na vida de todos. 
Sua utilização pode abrir novas 
possibilidades, superando as barreiras 
físicas e o acesso limitado aos recursos 
de informação existentes e, 
literalmente, colocando o mundo 
acessível à ponta dos dedos. 

Para isso, é importante familiarizar- se 
com essas ferramentas e dominar as 
habilidades envolvidas na pesquisa e 
na navegação, competências cada vez 
mais básicas. 

Comunicação:  

 

 

 

 

Veja um pouco do que é 

possível fazer através 

dessas ferramentas. 
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Skype: 

 

  

  

 

 

Skype é um é um software que 

permite comunicação 

pela Web através de conexões 

de voz sobre IP (VoIP). 
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O que você pode fazer com ele? 

 conversar com uma ou mais 
pessoas ao mesmo tempo;  

 realizar videoconferências com 
uma ou mais pessoas;  

 chamar uma pessoa para uma 
conversa, imitando um telefone por 
meio do Skype;  

 enviar arquivos (fotos)para outras 
pessoas;  

E-Mails gratuitos: 

 

 

 
Os sistemas de e-mails oferecem 

cada vez mais funcionalidades desde 

a administração de conteúdos, 

comunicação instantânea, 

arquivamento de imagens e 

documentos, etc. 
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Como elaborar sua mensagem? 
 
 

 
 
 
 
 

 É  um mé todo qué 
pérmité compor, énviar é 
récébér ménsagéns por 
méio dé sistémas 
élétro nicos dé 
comunicaça o 
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Sites de Busca: 
 
 

 

 

Conheça um pouco mais sobre os sites 

de Busca. 

 

 

O Google é um dos maiores sites de 

busca do mundo. Por meio dele, é 

possível buscar informações. Com o 

motor de busca é possível encontrar 

fotos, imagens sobre o assunto 

pesquisado. 
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Existem vários outros buscadores 

similares ao Google, como o Yahoo e o 

Bing possibilitando a interatividade e a 

recuperação das suas buscas. 

 

 

 

O site de pesquisa Wikipédia, significa 

“enciclopédia livre”. É um ambiente 

colaborativo, ou seja, é a união de 
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internautas que utilizam o 

conhecimento de forma igualitária e de 

forma cooperativa. 

 
Redes Sociais: 
 
Hoje existem várias opções de redes 

sociais das quais você pode fazer 

parte, como o Orkut, o Facebook, entre 

muitos outros. Cada um tem suas 

características e reúne perfis 

diferentes, apresenta recursos diversos 

– desde as redes de amizades reais e 

virtuais até fóruns de discussão de 

temas diversos, acervos de imagens 

etc. 
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Em geral, esses ambientes 

disponibilizam ainda uma interface 

agradável e simples para que se criem 

redes sociais específicas, fechadas, 

abertas ou parcialmente abertas, de 

modo que só os membros cadastrados 

tenham acesso e que novos 

integrantes só entrem com autorização. 

 
 
 
 

Glossário 

Web 2.0: é um termo, criado em 2004, para 

designar uma segunda geração de sites e 

serviços, utilizando a internet como plataforma 

provedora desse conteúdo, cuja principal 

característica é o protagonismo colaborativo 

dos usuários. 
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Vídeos: 

 

 

È um site de compartilhamento de 

vídeos criado no início do ano de 2005 

atualmente é o site de 

compartilhamento de vídeos mais 

acessado no mundo, desde que 

começou o seu sucesso em 2005 até 

os dias atuais. 

 

São adicionadas 24 horas de vídeo a 

cada minuto em seu sistema de 

armazenamento. 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Passos para criar um vídeo seu: 
 
 

 
 
  

O que o site nos permite? 

Compartilhar vídeos na Internet de 

qualquer natureza, feitos por nós ou não 

desde que os mesmos não possuam 

direitos autorais ou conteúdo proibido. 

Assistir vídeos dos mais diversos assuntos 

e comentá-los. 
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Imagens: 
 

Passando fotos da câmera para o 

Computador 

PASSO A PASSO: 

1. Conecte sua câmera (desligada) ao 
computador. Ligue-a. Depois de alguns 
segundos, abrirá uma tela. Clique uma 
vez na opção “Assistente de scanner e 
câmera Microfost” e, depois, no “OK”, 
no canto inferior direito. 
 
2. A tela seguinte oferece uma opção 
para “usuários avançados”;. Vá direto 
em “Avançar”, no canto inferior direito.  
 
3.  Você pode escolher quais imagens 
quer transferir – as que você marcar 
virão para o seu computador. Para 
marcar ou desmarcar uma foto, clique 
sobre ela. Repare que você pode 
desmarcar todas ou marcar todas com 
um só clique nas opções “Limpar tudo” 
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ou “Selecionar tudo”, à direita, logo 
abaixo do painel de fotos. 
Por padrão, todas as fotos aparecerão 
marcadas. Depois de fazer sua seleção 
(se quiser), clique em “Avançar”. 
 
4. No primeiro campo da imagem 
abaixo (clique sobre ela para ampliá-
la), você escolherá o nome que cada 
foto terá. O Windows sugere IMG. No 
segundo campo, está indicado o local 
em que as fotos serão salvas no seu 
computador. Por padrão, o Windows as 
salva dentro da pasta “Minhas 
Imagens”, numa pastinha que terá o 
mesmo nome atribuído às fotos na 
linha acima. Você pode clicar em 
“Procurar” em e alterar o local do 
salvamento. 
Depois, clique em “Avançar”. 
 
5.  Começa a transferência. Cada foto 
ganhará o nome que você determinou 
e um número, na seqüência em que 
foram tiradas.  
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6. Quando a transferência das imagens 
acabar, você verá uma tela que 
pergunta o que você deseja fazer em 
seguida. Há três opções e, por padrão, 
a última aparece marcada: “Nada. 
Terminei de trabalhar com estas fotos”. 
Deixe assim mesmo e clique em 
“Avançar”. 
 
7.  Pronto! Você transferiu suas fotos 
da câmera para o computador. Clique 
em “Concluir”. 
 
8.  Uma nova tela se abrirá, mostrando 
suas fotos já no computador: 
 
 

Descarregando e redimensionando 

imagens  

 

1- Após conectar a máquina 

fotográfica no computador, ligue a 

máquina; 
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2- Uma janela se abrirá, com o 

título “Reprodução Automática”; 

3- Selecione a opção “Importar 

imagens e vídeos”, indicado abaixo 

pela seta vermelha. 

 

4- Você será perguntado(a) se 

deseja marcar as imagens, isso 

serve como um modo de identificá-

las com um nome. Após digitar o 

nome, clique em “Importar”. 
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5- Automaticamente, todas as fotos 

serão transferidas para o seu 

computador. 

 

6- As fotos vão aparecer em uma 

pasta, que estará localizada na 

pasta “Imagens” dos seus arquivos 

de usuário. 

7- Para selecionar somente 

algumas fotos, clique em uma, e, 

segurando a tecla “Ctrl”, vá clicando 

nas outras que você deseja; 
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8- Quando você quiser modificar 

uma imagem, clique com o botão 

direito do mouse sobre ela e 

selecione a opção desejada como 

por exemplo: Renomear, excluir ou 

Editar (abaixo foi escolhido a opção 

editar). 

 
9- O editor de fotos do Windows 

(Paint) irá abrir, no menu de cima, 

selecione a opção “Redimensionar”  
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10- Uma janela se abrirá, troque a 

porcentagem de proporção para 

50% e selecione “OK” 

                   
 

              

11- Salve a imagem no local 

desejado 

 
 

12 – Copiando imagens: clicar com o 

botão direito do mouse sobre o 

arquivo da imagem, escolha a opção 

copiar, abrir o local ou pasta desejada 
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e clicar novamente com o botão 

direito e escolher a opção colar. 

 

 Opção 2: Selecione o arquivo que você 

salvou (o mesmo de antes) clicando em 

cima do objeto, copie (Ctrl + C) e cole 

(Ctrl + V) no local desejado (ex: na pasta 

com o seu nome ou no seu pen drive). 
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Sites mais acessados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Internautis – O blog da oficina de 
informática da UNATI/Marília. 

http://internautia.wordpress.com 

Google – http://google.com.br 
 

Facebook – http://facebook.com.br 

Youtube – http://youtube.com 

Gmail-  http://gmail.com 
 

Wikipédia- http://wikipedia.org.com 

UOL – http://uol.com.br  

http://internautia.wordpress.com/
http://google.com.br/
http://facebook.com.br/
http://youtube.com/
http://gmail.com/
http://wikipedia.org.com/
http://uol.com.br/
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