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Dispositivo Móvel 

• Um dispositivo móvel, é um computador 
em miniatura habitualmente equipado com 
uma pequena tela e um teclado (analógico 
ou digital). Podendo ter ou não telas de 
touch screen (DISPOSITIVO MÓVEL, 2015). 



Dispositivo Móvel 



Funções

• Acessar a Internet;

• GPS;

• Aplicativos de notícias, tempo, jogos, 
mensagens instantâneas e viagens;

• Ligações e Mensagens de textos (SMS);

• Agenda;

• Câmera Fotográfica;



Funções

• Operações Bancárias (Saldo, extrato, 
transferências, requerimento de 
empréstimos);

• Traduções.



Configurando WIFI

• No menu de 
aplicativos, entre 
em “Configurações”



Configurando WIFI

• Clique em 
“WIFI”



Configurando WIFI

• Clique na rede 
desejada



Configurando WIFI

• Digite a senha da 
rede



Configurando WIFI

• Caso a senha esteja 
correta, irá aparecer 
“Conectado” após 
alguns segundos.



Instalando um Aplicativo

• No menu de 
aplicativos, abra o 
aplicativo Play 
Store



Instalando um Aplicativo

• Na barra superior 
de pesquisa, 
digite o aplicativo 
que você deseja 
instalar.



Instalando um Aplicativo

• Na lista que 
aparecer como 
resultado, escolha 
o que você deseja



Instalando um Aplicativo

• Clique em Instalar



Fazendo uma Busca

• No menu de 
aplicativos, abra o 
Google



Fazendo uma Busca

• Clique na barra de 
pesquisa.



Fazendo uma Busca

• Digite a sua 
pesquisa e clique 
na Lupa no 
teclado.



Fazendo uma Busca

• Os resultados da 
busca, serão 
retornados.



Fazendo uma Busca

• Caso queira ver as 
imagens clique 
em “Imagens”



Atividade –Viagem 2015

• Conectar ao WFU Visitante;

• Decidir qual será o local da viagem;

• Pesquisar informações no Smartphone do 
local escolhido

– Caso alguém não possua um Smartphone, a 
busca poderá ser realizada no computador.
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