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Formas:

Existem 3 formas de importar imagens:

• Com o cabo USB

• Com o cartão de memória

• Bluetooth



Cabo USB (Universal Serial Bus)

• É uma tecnologia que tornou mais fácil o compartilhamento de 

documentos, imagens, músicas e etc, e a conexão de vários tipos de 

aparelhos, como as câmeras digitais, mouses, teclados e etc.

• Para que isso seja possível, os cabos USB contam com pelo menos 

quatro fios internos: o primeiro é o responsável pela alimentação 

elétrica; o segundo e o terceiro são utilizados na transmissão de dados; 

o quarto, por sua vez, atua no controle elétrico, servindo como "fio 

terra". 



Cartão de memória

• O cartão de memória possue uma aptidão de armazenamento de dados, 

ou seja, é responsável por guardar e transportar documentos, imagens, 

músicas e etc.

• Computadores já atendem a essa nova tecnologia com uma entrada 

específica para esse dispositivo. Tanto para apenas o cartão de 

memória, quanto para o SD.



Bluetooth

• O bluetooth é uma tecnologia que permite o compartilhamento de 

dados sem nenhuma espécie de fio. Ela permite a interação de vários 

dispositivos, principalmente os móveis (Tablets, celulares e etc).

• Essa transmissão é feita a partir da rádiofrequência, onde ele detecta 

um dispositivo, sendo necessário apenas que ambos estejam perto, ou 

seja, respeitando um limite de proximidade.



Como importar?

• Escolha uma das tecnologias já mencionada 

(Cabo USB, Cartão de memória ou 

Bluetooth)



1º Passo

Clicar em “Abra o 

dispositivo para abrir 

arquivos”.



2º Passo

Clicar em 

“imagens”.



3º Passo

Clicar no 

segundo 

botão do 

mouse, em 

seguida clicar 

em “copiar”.



4º Passo

Ir para a pasta de 

imagens do seu 

computador, em 

seguida clicar 

novamente no 

segundo botão do 

mouse e clicar em 

“colar”.



5º Passo

Pronto, sua foto 

está na pasta de 

imagens do seu 

computador.



Atividade:

- Importar uma imagem do seu dispositivo 

móvel para o seu computador.
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