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Transferência de Arquivos



FTP (File Transfer Protocol)

• Protocolo de Transferência de Arquivos  
(tradução para o português);

• Ferramenta que permite transferir arquivos e 
programas de uma máquina remota para a sua e 
vice-versa na Internet;

(WIKIPÉDIA)



TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

• Download (descarregar) : Fazer download equivale 
a copiar determinado arquivo (texto, imagem ou 
programa) da Internet para o computador.

• Upload (carregar) : Enviar programas ou dados de 
um computador para outro que lhe está conectado

(WIKIPÉDIA)



• Digitar o termo de busca da sua escolha, por exemplo, “FLORES”, 
depois clicar em “Pesquisa Google” ou a tecla “Enter”.

DESCARREGAR FOTOS



• Em seguida aparecerá opções, sendo assim clique em Imagens.   

DESCARREGAR FOTOS



• De acordo com o termo de busca que digitou, será apresentado 
conjunto de imagens; 

DESCARREGAR FOTOS



• Escolha uma imagem, logo essa imagem é ampliada na mesma 
janela; 

DESCARREGAR FOTOS



• Clique com o lado direito do mouse, logo será aberta uma janela em 
cima da imagem, selecione “Salvar imagem como”;

DESCARREGAR FOTOS



• Uma nova janela será aberta, assim indicando o local e pasta que o 
arquivo ficará. Na caixa “Nome”, inserir um nome para imagem;

DESCARREGAR FOTOS



• A imagem ficará salva, no local que foi colocada, assim para fazer o 
“Upload”, precisa ir na página no navegador e acesse a página na 
qual queira publicar a sua foto;

CARREGAR FOTOS



• Clique em “Foto/Vídeo”, depois escolha as opções “Carregar 
fotos/vídeos”  ou “Criar álbum de fotos/vídeos”;

CARREGAR FOTOS



• Após escolher alguma das opções, será aberta uma janela, podendo 
navegar e buscar as fotos no computador. Selecione a foto ou as 
fotos, e clique em “Abrir”; 

CARREGAR FOTOS



• A foto será carregada, em seguida clique no botão “Publicar”;

CARREGAR FOTOS



• A foto fica publicada em seu Facebook :)

CARREGAR FOTOS



• Assim como demonstrado nos slides anteriores, qualquer arquivo 
ficará no local que salvou. Para transferir do computador para o 
pendrive ou smartphone (celular com acesso a internet);

• Clique com o lado direito do mouse, e selecione “Copiar” ou “Enviar 
para”;

TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS



• Clique em “Enviar para” localize o seu dispositivo e clique novamente 
na opção que mostra o nome do dispositivo;

TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS



• Clique em “Copiar” com o lado direito do mouse, logo localize o seu 
dispositivo, na barra lateral do lado esquerdo da tela;

TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

Após localizar o 
dispositivo clique 
nele, abrirá uma 
janela;



• Clique em “Colar”, e a sua imagem será transferida para o dispositivo 
ou pasta  que escolheu; 

TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS



ATIVIDADE

• Fazer uma conta no Blogger;

• Escolher um título e assunto;

• Escolher uma imagem ou foto para publicar 
no blog;
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  Muito Obrigado!


