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O que eu preciso?  

       Para a transferência de imagens de um 

dispositivo móvel para o seu computador ou 

Facebook é necessário que você tenha o cabo 

USB desse dispositivo, normalmente os cabos 

USB tem formato padrão e podem ser utilizados 

em alguns modelos de celulares e tablets.                  

Para aparelhos da Apple os cabos USB são de 

outro formato.  



 

         Também é possível fazer a passagem de 
imagens pelo aplicativo do Google, chamado: 
Fotos. (Sistema Android) 

        Esse aplicativo permite o backup (guarda) de 
imagens nas nuvens, salvando-as e permitindo 
compartilhamento no Facebook e demais 

aplicativos.  

         Aparelhos da Apple apresentam um aplicativo 

chamado Airdrop com a mesma função. Porém 
não vem no dispositivo, necessário baixar o app.  



Fotos 



Passo à passo 

1. Pegue seu cabo USB e conecte no celular 

e no computador.  

2. Feito isso o drive será instalado, aguarde a 

caixa de reprodução automática aparecer 

na tela, assim:  





       Caso essa caixa de 

reprodução automática 

não apareça vá ao 

menu iniciar no canto 

esquerdo da tela do 

seu computador, 

clique na imagem 

igual a essa: 

 

        

 

       Clique em 

“Computador”- uma 

outra tela será aberta, 

clique em “Dispositivo 
removível (D:)” 

 



• Clique em “Importar imagens e vídeos”.  
• Feito isso, o dispositivo fará uma verificação de 

imagens e vídeos que você tem no seu dispositivo 

(tablet ou celular).  

• Feita a verificação, uma caixa para nomear a pasta será 

aberta no canto direito do computador, coloque o nome 

de sua preferência para que fique mais fácil para 

encontrar, clique em importar. 

• Essa pasta será salva automaticamente na pasta 

“Imagens” do seu computador.  
• Observação: Você pode selecionar a opção de apagar 

as fotos do seu celular, após a importação ser feita, essa 

opção esta logo abaixo da caixa de transferência 

 



  







     Assim que a transferência terminar será aberta 

uma nova janela dentro da biblioteca “I age s“ – 

haverá uma pasta com o nome que você colocou antes 

da transferência começar. 



            Opção de apagar imagens do dispositivo, após 

transferência para o computador. 



Atividade 

• Transferir as imagens do seu dispositivo 

móvel para o computador.  

• Transferir a pasta de imagens do seu 

celular que foram salvas no computador 

para um pen drive.  

 



Obrigado! 
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