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Nuvem

• “O conceito de computação em 

nuvem (em inglês, cloud computing) refere-

se à utilização da memória e da capacidade 

de armazenamento e cálculo 

de computadores e servidores compartilhado

s e interligados por meio da Internet.” 

(COMPUTAÇÃO EM NUVEM, 2016).



Serviços de Nuvem



Armazenamento Interno

• Disco rígido ou disco duro, popularmente chamado também 

de HD ou winchester (termo em desuso), é a parte 

do computador onde são armazenados os dados.

• Pen Drive ou Memória USB Flash Drive é um dispositivo de 

memória constituído por memória flash com uma ligação USB 

tipo A permitindo a sua conexão a uma porta USB de um 

computador ou outro equipamento com uma entrada USB.

• Cartão de memória ou cartão de memória flash é um 

dispositivo de armazenamento de dados com memória 

flash utilizado em consoles de videogames, câmeras 

digitais, telefones celulares, computadores e outros aparelhos 

eletrônicos.  



Armazenamento Interno

Disco Rígido (HD)

Cartão de Memória

Pen drive



Como importar interno?

• Escolha uma das tecnologias já 

mencionada (Cabo USB, Cartão de 

memória ou Bluetooth)



Passos

• Clicar em “Abra o dispositivo para abrir arquivos”;

• Clicar em “imagens”;

• Clicar no segundo botão do mouse, em seguida 

clicar em “copiar”;

• Ir para a pasta de imagens do seu computador, em 

seguida clicar novamente no segundo botão do 

mouse e clicar em “colar”;

• Pronto, sua foto está na pasta de imagens do seu 

computador.



Passos



Inserir Fotos Google Fotos

• Clicar em “Acessar o Google Fotos”.

• Fazer seu login na Conta do Google.

• Clicar no desenho de uma nuvem.

• Clicar na pasta de “Imagens”, selecionar a(s) foto(s) que deseja, 

e clicar em “Abrir”.

• Depois de selecionar a(s) foto(s) que você deseja, clicar em 

“Adicionar ao Álbum” ou “Álbum Compartilhado”.

• O Google fotos dará a opção de adicionar a(s) foto(s) em um 

álbum já existente ou a criação de um novo.

• Nomear o seu álbum e clicar na seta. Seu novo álbum já está 

criado.



Compartilhar Fotos Google 

Fotos
• Clicar em “Menu Principal” no canto superior 

esquerdo ->

• Clique em “Compartilhados”;

• Clique no “+” no canto superior direito ->

• Selecionar as fotos desejadas;

• Clicar em “Criar” no canto superior direito;

• Dar um nome para o álbum;

• Clicar em “Compartilhar” no canto superior direito;

• O Google Fotos dará a opção em compartilhar em 
redes sociais ou copiar o link para enviar por e-mail.



Atividade

• Importar imagens;

• Criar um albúm e compartilhar foto(s) 

no Google Fotos.
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