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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo como 

sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o melhoramento 

de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, e 

a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia militar. 

Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na organização. 

Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de escolha não era 

respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda Mirim por 

determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem unida 

firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e os 

atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional de 

adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa etária 

de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do livro 

“Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da Cultura/FUNARTE, 

Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas S.A. e Itaipu 

Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em seus 43 anos. 

Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes empresas, 

advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, doutores, entre 

outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos relatórios 



 
 

Página |05  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

disponibilizados no portal de transparência da organização, disponível em: 

http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – ERA DIGITAL  

 

    “A era digital deveria ser uma incentivadora de ideias e não uma 

produtora em série de robôs sentados diante da tela.” – Valéria de Almeida. 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

  

 No atual cenário a informática e tecnologia, estão sempre presentes na 

vida da humanidade, seja ela casual ou profissional, mas nem sempre foi assim, 

no início seu acesso era restrito, mas com o decorrer dos anos foi sendo 

distribuída ao redor do mundo, mudando nossos hábitos, e, modos de trabalhar 

e aprender, além de inserir necessidades e desafios. Além do uso de tecnologias 

de informação e comunicação, possibilitando novas possibilidades de se 

comunicar e de interação. 

 A informática teve seu começo com um uma série de dificuldades, e 

iniciou seu percurso com um Francês denominado Blaise Pascal, que criou a 

primeira calculadora, dando início a evolução da tecnologia, foi o ponto de 

partida para a evolução do mundo que conhecemos hoje.  

 Após isso nasceu o primeiro computador criado em 1931 por Vannevar 

Bush., sendo pela primeira vez no mundo criada uma máquina que realiza 

cálculos automatizados, realizando apenas funções restritas, mas mesmo assim 

estava muito avançado de seu tempo, seu sistema era analógico, como uma 

calculadora mas que permitia adicionar números, para que assim se pudesse 

fazer uma sequência de números infinita, ainda assim cometia erros, então 

começaram a usar o Sistema Binário, de George Boole, sendo um sistema 

lógico fazendo leitura de 0 a 1, sendo os outros números descartados, tornando 

assim possível a criação de microprocessadores. 

 Hoje a familiarização de computadores e celulares como recursos, ou  

como ferramentas de trabalho é comum permitindo desenvolver atividades e 

aplicações à vários temas. 
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 Muito se ouve falar dos “nativos digitais”, que são as pessoas que 

nasceram no meio desta revolução tecnológica, sendo parte do seu dia a dia 

utilizando serviços digitais dos mais simples a mais complexos, no entanto 

temos também os “imigrantes digitais”, aquelas pessoas que aos poucos estão 

se adaptando a esse novo cenário da tecnologia em suas rotinas. 

 

1.2. MAS O QUE É INFORMÁTICA 

 

 Segundo o dicionário de Bueno (2017), a informática é a ciência que 

estuda a informação, com a Revolução Digital a informática é o estudo da 

informação automática. 

 Neste conceito estão atrelados dois outros conceitos o Hardware e o 

Software. 

 

1.3. INTERNET 

 

 Na década de 1950 surgiram os primeiros computadores que eram 

imensos, pesados e lentos existindo apenas em laboratórios científicos para fins 

científicos e profissionais. Não existiam fabricantes para venda e distribuição de 

uso de computadores pessoais, sendo disponível apenas nos Estados Unidos, 

Inglaterra e França, as quais foram as nações pioneiras na criação da internet.  

 A partir de 1960 o Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos desenvolveu uma rede que interligava computadores nos departamentos 

governamentais de Defesa, chamada de ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency Network). Seu propósito era exclusivamente militar para garantir 

e proteger as comunicações na época da Guerra Fria com a União Soviética. 

 Este projeto interligava computadores locais por meio de uma rede 

privada, inspirando a criação de uma rede global que permitisse a conexão 

simultânea de várias redes, conhecido como internetworking. 

 Em 1974, por meio da abreviação do termo internetworking para 

INTERNET foi usado pela primeira vez. 
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 Na década de 1980, Tim Berners-Lee na Suiça interligou documentos de 

hipertexto em sistemas de informação, acessíveis de qualquer ponto da rede, 

criando o HTML - Hypertext Markup Language que é uma linguagem de Marcação 

de Hipertexto para criação de sites, também criou o HTTP - Hyper Text Transfer 

Protocol, que significa: Protocolo de Transferência de Hipertexto. 

 Na década de 1990, Tim Berners-Lee lançou a primeira página de internet 

pelo primeiro navegador de internet criado por ele o WorldWideWeb (sem 

espaços), similar ao modelo atual hospedada em um servidor de rede, também 

criado por ele.  

 Percebendo que a sua criação seria popular em abril de 1993 anunciou 

mundialmente que a internet seria livre de royalties (patentes), tronando-se 

pública e isenta de taxas para usar para se criar qualquer tipo de projeto online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PC é uma sigla que significa computador pessoal, vem do inglês, 

personal computer, chamado assim para distinguir dos computadores 

empresariais que na época de sua criação eram enormes. 

 O PC também é chamado de desktop - computadores de mesa devido 

ao seu porte. Os computadores portáteis eram chamados de laptop que eram de 

tamanho médio e os notebooks eram os computadores portáteis menores. Hoje 

existem apenas os desktops (computadores de mesa) e os notebooks 

(computadores portáteis), já os computadores de grande porte são chamados 

de Mainfraime. 
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                         UNIDADE II – CONCEITOS DE SOFTWARE E HARDWARE 

 

 

2.1. HARDWARE 

 

Segundo Moura (2013) a parte física do computador, de maneira mais 

clara é tudo que compõe sua estrutura, sendo peças e componentes, então ele é 

tudo que se pode criar e imaginar em sua mente, de tal maneira ele é algo 

concreto. 

2.1.1. Gabinete 
 

É uma caixa, que se encontra na posição vertical ou até horizontal, que 

guarda a placa-mãe e os drives, nele também é onde se encontra também a 

fonte de alimentação, que serve para converter corrente alternada em corrente 

contínua para alimentar os componentes do computador. E para isso os 

componentes precisam ser do mesmo padrão, o padrão atual é o ATX. 

Figura 1: Modelo Desktop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Dell Computers. 
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2.1.2. Monitor 
 

É uma das partes fundamentais do computador, pois nele se é possível 

ver as informações, arquivos e as imagens, por meio da tela do monitor que 

executamos nossas operações no computador, é a parte visível do mundo 

digital. 

Figura 1: Monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lenovo. 

 

2.1.3. Teclado 
 

É ferramenta de digitalização de textos e mensagens, por onde inserimos 

informações e executamos operações, facilitando a vida de usuários com por 

meio das suas teclas de atalho. Existem dois formatos o formato internacional 

ABNT regulamentado pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e 

existe o teclado modelo ABNT2 com adaptado a escrita brasileira com inserção 

de cedilha por exemplo. 
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Figura 2: Teclado Modelo ABNT 

 

 

 
Fonte: Philips do Brasil. 

 

 

 

Figura 4: Teclado Modelo ABNT2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vinik. 

 

2.1.4. Mouse 
  

É a ferramenta do computador com a função de prover a navegação do 

usuário mais facilmente no Sistema Operacional, depois que é instalado se 

mostra na forma de uma seta denominada cursor, sendo uma ferramenta de 

acesso rápido aos programas. 
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 Figura 5: Teclado Modelo ABNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Multilaser. 

 

2.1.5. Placa Mãe ou Motherboard 
 

 Segundo Moura (2013) a Placa Mãe é um dos componentes mais 

importantes do computador, porque entre todos os componentes, ela tem a 

função de proteger e albergar o processador, ela centraliza, faz conexão e 

interliga todos os componentes, como o processador com memória RAM, HD, 

placas e drives. E também, é dividida em quatro partes, que juntas formam a 

Placa-Mãe, que são: Slots Memory, Integrated Functions, CPU Sockets, e 

Chipset. 

 Sockets: conectar processadores. 

 Slots: tem função de conectar as placas de memória RAM. 

 Chipset: ponte norte e sul. 

 Slot AGP: conecta a placa de vídeo. 

 Slot PCI: conecta outras placas. 

 Slot IDE: usa o cabo ATA para conectar o disco rígido 
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 Figura 6: Placa Mãe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Clube do Hardware. 

 

2.1.6. Processador 
 

O processador é nada mais e nada menos que a CPU, Central Process 

Unit (A Unidade Central de Processamento), quase tudo passa por ele, pois é 

responsável por executar todas as instruções. O mesmo pode ser dividido em 

três partes: 
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 ULA (Unidade Lógica Aritmética): faz os cálculos matemáticos e 

lógicos. 

 Registradores: são memórias internas, que são responsáveis por 

armazenar instruções que vem da unidade de controle e resultados 

parciais da unidade lógica aritmética. 

 UC (Unidade de Controle): este é responsável por gerenciar o 

processamento , e execução de tarefas pela unidade lógica aritmética. 

 

Figura 7: Processador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Intel. 

 

2.1.7. Memória RAM 
 

 Segundo Moura (2013), memória é todo dispositivo no computador que 

pode armazenar dados e programas, “Memória” é apenas um nome dado aos 

dispositivos que armazenam tudo que é adicionado ao computador. A seguir os 

diferentes tipos de memória: 

 Memória CMOS: O CMOS se trata de um chip de memória, que é 

alimentado por uma bateria de computador, que pode armazenar 

informações sobre a inicialização. 

 Nos dias atuais o CMOS é a tecnologia mais utilizada na criação de 

circuitos internos, abreviados para CIs, suas vantagens são seu consumo 
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baixo de energia e baixa dissipação de calor, e sua boa relação entre 

sinal e ruido, por causa da baixa interferência de sinais eletrônicos. 

 

 Memória ROM (Read Only Memory): A memória ROM ou Read Only 

Memory, é uma memória considerada não volátil, ou melhor, ela é 

somente leitura, e, a informação que é gravada nela não se é possível 

apagar. Ela guarda características do seu fabricante e de um programa 

que é chamado de BIOS, o BIOS tem a função de comandar todas as 

operações de entrada e saída dos dados do microcomputador. 

 

 Memória RAM (Random Access Memory): A memória RAM é utilizada 

para armazenar os programas e informações que se está trabalhando no 

momento, mas diferente da memória ROM, ela exclui tudo que se foi feito 

quando é desligado o computador. Por este motivo, quando sentimos o 

computador lento pedimos que aumente a memória RAM, mas nem 

sempre o problema é nela, pois o computador é um conjunto de 

componentes, e o problema pode estar associado a outros aspectos. 

 

Figura 8: Cartão de Memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Clube do Hardware. 
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2.1.8. Unidade de Disco Rígido - HD 
 

 O HD é o principal componente de armazenamento do computador, 

porque a memória RAM mantém os dados salvos apenas quando o computador 

permanece ligado. Já os dados que são salvos no HD (Unidade de Disco Rígido) 

são salvos permanentemente, até que alguém decida excluí-los. 

 

Adaptadores de Vídeo - Adaptadores de Vídeos ou Placas de Vídeos como 

também são chamados, têm a função de converter as informações mandadas 

para o computador, e convertê-las no monitor para poder exibi-las, além de 

apresentar a qualidade da imagem, a nitidez, o número de cores e a estabilidade 

da imagem exibida pelo monitor. 

 

BIOS - A BIOS tem a função de fazer a comunicação, sendo assim, ele permite 

o microprocessador se comunicar com outros componentes do computador 

(monitor, impressora, teclado, etc). O BIOS têm as informações que foram 

gravadas nela pelo próprio fabricante do microcomputador, que não podem ser 

alteradas. 

 

POST - É uma sequência de testes que são feitos dentro do Hardware de um 

microcomputador, e quem faz estes testes é o BIOS, responsável por ver se o 

sistema está em estado operacional. Se algum problema é detectado durante o 

POST, o BIOS faz uma sequência de bips sonoros. 

 

Portas de Comunicação - Os periféricos externos se conectam ao computador 

por meio de entradas chamadas Portas de Comunicação do PC, e estas portas 

nos permitem a conexão com vários dispositivos, como modems, impressoras, e 

os componentes externos do Hardware. 

 

Fonte de Alimentação - A fonte de alimentação é o que fornece a energia para 

todos os componentes e dispositivos do sistema, fora isso, ela é a responsável 
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pelo fluxo de ar, presente para o resfriamento, e graças ao resfriamento da fonte 

os componentes e dispositivos ficam protegidos do superaquecimento. 

 

Figura 9: HD – Disco Rígido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Seagate. 

2.2. SOFTWARE 
 

Segundo Moura (2013) é a parte que não enxergamos, chamada parte 

virtual, onde se localizam os programas.  

2.2.1. Bit e Byte 
 

Segundo Moura (2013), bit é a menor unidade de informação que pode 

ser armazenada ou transmitida e byte é formada por 8 bit.     

 Ele é a parte lógica e racional do computador, melhor dizendo, ele é os 

programas do próprio computador, o Software é aquilo que não é possível criar 

ou produzir em sua imaginação, então ele é algo abstrato. 
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2.2.2.  Windows 
 

Figura 10: Símbolo do Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Microsoft. 

 

 

Segundo Moura (2013), os sistemas operacionais que são mais utilizados, 

são: 

 

 Windows XP - Este nome XP vem de eXPerience. Estes são um grupo de 

sistemas, que ficam em formato de 32 e 64 bits, que são feitos pela 

Microsoft, usados em computadores pessoais, residenciais, escritórios, e 

em notebooks e media centers. 

 

 Windows 7 e 8 - Sendo utilizados em computadores, portáteis, 

computadores pessoais, apesar das novas versões ainda são utilizados 

em notebooks e tablets. 

 

 Windows 10 - É a versão mais recente do sistema operacional da Microsoft e 

ao contrário das edições anteriores é vendido como um serviço onde os 

usuários recebem grandes atualizações, que promovem a adição de novos 
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recursos e tecnologias de forma gratuita. Também possui interface para telas 

sensíveis ao toque. 

 

 Linux: Este nome é usado normalmente em computadores dos quais se 

usam o núcleo Linux. Este núcleo foi criado por um filandes, chamado 

Linus Torvalds, sendo inspirado no sistema Minix. Seu código fonte está 

disponível, sob a licença GPL que é a versão 2. Isso para que qualquer 

pessoa possa utilizá-lo, para estudar, modificar e distribuir livremente, 

sem custo, de acordo com os termos de licença. 

 

2.2.3. Drivers 
  

Segundo Moura (2013), estes são programas que têm a função de fazer a 

comunicação entre sistemas operacionais do computador e algum Hardware. 

 Alguns exemplos de Hardware são: a impressora, o mouse, as placas de 

vídeo, a de rede, o som, o monitor, pen drives, e outros. 

 Também exemplos de sistemas operacionais: o Windows, Linux, MS-

DOS, Unix, o FreeBSD, OSX, e outros. O sistema do computador recebe 

instruções contidas dentro do driver, as processa e então a partir daí, se entende 

como se comunicar com o Hardware. 

 Agora tendo como exemplo a impressora, ao instalar seu Driver, o 

sistema operacional do seu computador passa a reconhecer, a porta que ela se 

localiza, se ela está ou não ligado, se tem ou não um papel, a maneira em que 

os dados serão impressos, se a cor em que será impresso será preto e branco 

ou colorida, e outras opções, desta maneira se pode afirmar que sem  um driver 

nenhum Hardware funciona, pois não tem nenhuma comunicação entre 

aparelhos. 
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2.2.4. BIOS  
 

É um Sistema Básico de Entrada e Saída, ele apenas é um programa de 

computador pré-gravado em memória permanente. 

 Quando se liga o computador o primeiro software que é lido é o da BIOS. 

Durante a sequência de inicialização, a BIOS, faz uma sequência de operações, 

deixando o computador preparado para uso, depois de ter feito as configurações 

na CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), o qual é uma pequena 

área de memória volátil, alimentada por uma bateria, que é usada para gravar as 

configurações da inicialização do sistema operacional (Setup) e, carregar os 

manipuladores de interrupção de dados. 

 

2.2.5. Aplicativos 
  

Segundo Moura (2013), a LibreOffice, se trata de uma suíte de 

aplicativos, que é livre multiplataforma destinada a escritórios, sendo disponível 

para Windows, Unix, Solaris, Linux e Mac OS X. O LibreOffice surgiu a partir da 

versão 3.3, trazendo todas as características presentes no OpenOffice.org 3.3, 

além de outras que são exclusivas do projeto, LibreOffice. E no Brasil ficou 

conhecido como BrOffice, da suíte para o escritório gratuita e de código aberto e 

gratuito, ele é composto por 6 itens: 

 Writer: Que é o editor de texto. 

 Calc: A planilha. 

 Impress: Sendo o editor de apresentação. 

 Draw: O editor de desenho. 

 Math: Editor de fórmulas. 

 Base: Banco de dados. 

 

 O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para escritório da Microsoft, 

contendo programas, como processador de texto, planilha de cálculo, banco de 
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dados, também conhecido como DB - Data Base, ou seja, um banco de dados, a 

apresentação gráfica e gerenciador de tarefas, e de e-mails e contatos. 

 

2.2.3. Enterprise Resource Planning (ERP) 
 

Segundo Portal ERP 2020, Enterprise Resource Planning (ERP), este é 

uma sigla em inglês que significa Planejamento de Recursos Empresariais, que 

é também conhecido como sistema integrado de gestão, ou seja, um software 

responsável de cuidar de todas as operações diárias de uma empresa, 

começando pelo faturamento até o balanço contábil, compras, fluxo de caixa, 

recursos humanos, vendas, finanças, finanças, geração de nota fiscal, de 

apuração de imposto até Administração de Pessoal, entre vários outros, sendo 

assim, todo o trabalho administrativo e operacional feito na empresa.  

 

2.2.3.1. Exemplo de ERP (gratuito), para auxiliar na gestão das empresas 

 

  Os ERPs gratuitos existentes permitem: CRM (cadastro de clientes), 

Vendas e Serviços (emissão de notas fiscais), Controle de Estoque, Finanças e 

Contabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para maiores informações acesse: 

Omie: https://www.omie.com.br/ 

MarketUP: https://marketup.com/ 
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           UNIDADE III – PACOTE MICROSOFT OFFICE  

 

O pacote Office é um conjunto de aplicativos para escritório, contando com 

programas de produtividade, tornando-se ferramenta essencial para o mercado de 

trabalho. 

Hoje o conhecimento sobre estes programas é um pré-requisito para acesso à 

vagas de emprego pois abrangem programa de edição de texto, edição de planilhas, 

produção de apresentações entre outros. 

 

3.1. MICROSOFT WORD 

  

O Microsoft Word é um aplicativo que tem como objetivo editar textos, 

cartas e currículos, oferecendo recursos tais como: alterar tipo de letra, cores, 

figuras, entre outros.  

Figura 11: Símbolo do Microsoft Word 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Microsoft. 

 

 Para abrir o aplicativo e dar início às atividades, a forma mais comum é 

pela barra iniciar do seu PC, mas pode estar afixado na barra de rodapé. 

 

Figura 12: Barra Tarefas 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft. 

 



 
 

Página |025  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

 Como mostra a figura 11, no Windows, a localização padrão da Barra de 

Tarefas fica localizada na parte inferior da tela, nessa barra da esquerda para 

direita vamos encontrar o Menu Iniciar, indicado pela seta na cor vermelha.   

Abaixo na figura 12, pode-se notar que ao clicar no Menu Iniciar, vai 

aparecer vários aplicativos que contém em seu PC, em nosso caso está sendo 

indicado pela seta  cor vermelha, (Word).  

 

Figura 13: Menu Iniciar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft. 

 

 Ao clicar no ícone do Word o programa vai abrir um documento em 

branco, o qual poderá ser editado e salvado em seguida para arquivo. 

 No documento poder-se-á organizar o formato das letras e tamanho, são 

vários botões apresentados na parte superior do aplicativo, chamado de barra de 

ferramentas. 
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Figura 14: Barra de Ferramentas do Word 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft. 

 

Á medida que se move o cursor do mouse sobre os botões da barra de 

ferramentas aparece o descritivo da ferramenta, podendo ser utilizada conforme 

a necessidade. 

Por exemplo pode alterar o fonte (tipo de letra) e tamanho como mostra 

na figura a seguir: 

 

Figura 14: Barra de Ferramentas do Word – Botões de Fonte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft. 
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3.1.2. Atividade para fixação  
 

 Saber formatar um texto no Word é fundamental para elaborar uma carta 

ou trabalho de escola, abaixo algumas atividades para fixação de conteúdo. 

 

ATIVIDADE I 

 

Orientação: 

 Título em Negrito, Itálico e Sublinhado.  

 Configurar a Página: 

 Superior: 3,5 cm; 

 Inferior: 3,5 cm; 

 Esquerda: 2,5 cm; 

 Direita: 2,5 cm. 

 Ajustar tamanho do Papel (tipo A4). 

 

ATIVIDADE II 

 

Orientação: assistir o filme sugerido pelo instrutor (professor) e fazer uma 

resenha, contendo:  

 Capa: com nome do filme, professor e adolescente. 

 Número de páginas (menos na capa). 

 Título em Negrito, Itálico e Sublinhado.  

 Inserir uma imagem relacionada ao tema do filme, com sua devida fonte. 

 Configurar a Página: 

 Superior: 3,5 cm; 

 Inferior: 3,5 cm; 

 Esquerda: 2,5 cm; 

 Direita: 2,5 cm. 

 Ajustar tamanho do Papel (tipo A4). 

 Após terminar salvar em PDF e enviar no e-mail do professor. 
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3.2. MICROSOFT EXCEL 

  

O Microsoft Excel é um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas, 

utilizado por varias empresas e profissionais em seu dia a dia utilizando 

ferramentas de cálculos e para construção de gráficos. 

Figura 15: Símbolo do Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Microsoft. 

 

Para acesso ao Excel o procedimento é o mesmo executado no Word, 

apenas deve-se clicar no ícone do Excel no Menu Iniciar. 

Na apresentação da parte superior temos todos os botões de acesso às 

ferramentas e na parte inferior do lado esquerdo temos o nome Planilha1, esse 

nome pode ser alterado para o nome da sua planilha, exemplo: a empresa está 

fazendo um controle de entrada e saída dos funcionário de forma mensal, essa 

planilha poderia ter o nome salvo em uma pasta do RH de Controle de Entradas e 

Saídas e trocando o nome Planilha para o mês em questão (jan/ fev/ mar). Ainda no 

mesmo lado esquerdo, temos o sinal de +, ao clicar neste sinal abre uma nova 

planilha, embora em versões mais antigas você pode clicar o lado direito do Mouse 

e ir em inserir, vai ter a opção de inserir mais uma nova planilha, mas a tendência é 

utilizar as versões sempre atualizadas. 

Na parte inferior direita tem um botão que pode ir para direita ou esquerda 

aumentando ou diminuindo o zoom de exibição da página. 

Também é permitido inserir colunas ou linhas e ao terminar a planilha 

pode-se fazer a formatação, definindo tipo de letra (fonte) e tamanho da mesma. 
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Para um melhor aprofundamento no Excel é necessário fazer um curso 

mais extensivo para desenvolver as utilidades do aplicativo.  

 

3.2.1 Apresentação Geral 

 

 Barra de Título: Ela se localiza na parte superior da janela, onde se 

encontra o nome da pasta de trabalho e do aplicativo, caso não se 

coloque um nome personalizado na pasta, ela será chamada Pasta 1, 

seguido pelo nome do programa Excel. 

 

 Guias: Este componente, quando selecionado, exibe uma faixa de 

opções, ou seja, cada guia tem sua faixa de opções que é exibida quando 

ativadas. 

 

 Faixa de Opções: Ele agrupa ferramentas e opções que tenham uma 

determinada finalidade comum, como por exemplo ferramentas, para 

trabalhar com Fórmulas que estão sendo usadas. 

 

 Grupos e Botões de Comando: os Grupos ficam armazenados dentro 

das Guias, onde cada um tem seus próprios botões de comando. 

 

 Botão Arquivo: Este botão contém algumas ferramentas para se 

trabalhar com certos arquivos, como: Novo, Abrir, Salvar como, 

Imprimir, Enviar e outros.  

 

 Barra de Ferramenta de Acesso Rápido: Nela se têm certas 

ferramentas e atalhos que são usados mais frequentemente. Está 

localizada no canto superior esquerdo da tela, acima do Botão Arquivo. 

 

 Indicador da Caixa de Diálogo: É encontrado dentro de determinados 

grupos, é possível encontrar outros comandos nele, além de comandos 

mostrados nos grupos. 
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 Barra de Fórmulas: Exibe o conteúdo de uma célula, mostrando se ela 

contém, uma fórmula, um texto qualquer, ou um valor numérico. 

 

 Caixa de Endereço: Com ela pode-se ver o endereço da célula 

selecionada  encontrada no lado esquerdo da Barra de Fórmulas. 

 

 Barra de Status: Elas têm a função de mostrar o que está sendo 

executado no momento, encontrando-se na parte inferior da janela do 

Excel. 

 

 Guias de Planilhas: Ela serve para navegar entre planilhas, e na criação 

de várias outras dentro da Pasta de Trabalho. Pode-se notar que, por 

padrão, quando se forma um documento que está em branco no Excel, se 

cria automaticamente uma única planilha, apesar de que se pode fazer 

mais de uma, em um único documento. 

 

 Barra de Rolagem: São mostradas duas, a Barra de Rolagem Horizontal, 

e a Vertical, que servem para a movimentação na planilha. Abaixo na 

figura está destacado em vermelho, na vertical temos a coluna e na 

horizontal a linha, onde se cruzam temos o que chamamos de célula, no 

nosso exemplo fica assim: (A1 - Linha 1 e Coluna A), e assim 

sucessivamente;  
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Figura 16: Página do Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft. 

 

 Coluna: Elas têm a função de agrupar as células da planilha, que ficam 

no sentido vertical, é são representadas por letras. 

 

 Linhas: Têm a função de agrupar as células de uma planilha, ficando no 

sentido horizontal, e sendo representada por números. 

 

 Célula: A Célula é nada mais que a unidade básica de uma planilha, 

perceba que uma ou mais células forma uma planilha, e uma ou mais 

planilhas forma uma Pasta de Trabalho, veja também que, o endereço de 

cada célula é também o cruzamento da coluna, com a linha. 

 

3.2.2. Abrindo Pasta de Trabalho 

 

 É interessante se entender que o documento do Excel é a Pasta de 

Trabalho constituída pelas as planilhas, e as planilhas são formadas por células. 
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 Opção Abrir: Esta opção serve para se iniciar uma Pasta de Trabalho 

que já existe, está localizada no botão Arquivo. Selecione a guia Arquivo, 

ela está no canto superior esquerdo da janela, depois de aberto, procure 

pelo botão Abrir e selecione, então clique em Computador, a partir daí 

você poderá procurar por qualquer documento. 

 

 Criando uma nova Pasta de Trabalho: Selecionando a opção arquivo, 

você visualiza a opção Novo, é esta opção, que nos permite criar uma 

nova Pata de Trabalho. 

 

 Como salvar uma Planilha: A opção Salvar serve para guardar um 

determinado arquivo em uma pasta de seu computador, para isso clique 

em Arquivo, selecione Salvar como, e vá em Procurar, então coloque o 

nome do documento desejado, e salve-o em seu computador. 

 

 ZOOM: O Zoom tem a função de ampliar ou diminuir a sua visão da 

planilha, está na Barra de Status, no canto inferior direito. 

 

 Ajuda do Excel: Esta função do Excel serve para futuras dúvidas que 

possam vir do programa. Para acessá la tecle F1, e a janela de ajuda é 

exibida, nela se apresentar vários itens de ajuda, se nenhuma dela é a 

sua você pode pesquisar na caixa de pesquisa. 

 

3.2.3. Formatando uma Planilha 

 

 Como o próprio nome diz, formatar é fazer a alteração de uma forma 

padrão e da aparência dos dados presentes na planilha, como: modelo da fonte, 

tamanho da letra, cor e outras opções. 

 

 Recortar/Copiar/Colar: Estas funções servem para retirar os conteúdos 

ou copiá-los, e após isso são colados em outras células através da opção 

colar. 
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 Estilo e Cor: Este recurso permite a você mudar a cor da fonte da 

planilha escolhida. 

 

 Negrito: É usado para que letras e números fiquem em destaque no 

documento. 

 

 Itálico: Usado para colocar as letras e números indicados para a direita. 

 

 Sublinhado: Tem a função de colocar um traço abaixo das palavras. 

 

 Cor da fonte: Usado para colocar cor na letra ou número. 

 

 Tipo e tamanho da fonte: Tem a finalidade  de mudar o tipo e tamanho 

da fonte selecionada, se encontra no grupo Fonte da Página Inicial. 

 

 Selecionando Múltiplas Células: Como o próprio nome explica, este 

recurso nos permite selecionar uma ou mais de uma célula. 

 

 Formas para Alinhamento: As formas de alinhamento são divididas em 

três tipos. Que são: Alinhar texto à esquerda, Centralizar, Alinhar texto à 

direita e Justificado. 

 

 Botões Desfazer e Refazer: Estes botões têm a função de desfazer uma 

ação, ou refazer uma ação desfeita na planilha, eles estão na Barra de 

Ferramentas de Acesso Rápido. 

 

 Preenchimento das Células: Esta função nos permite colocar cor de 

fundo em uma célula para ter um maior destaque na planilha. 
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 Congelamento de Painéis: Este recurso nos permite congelar algumas 

células para que fiquem sempre em vista do documento, fazendo assim, a 

planilha fica mais fácil para entender. 

 

3.2.4. As Quatro Operações Matemáticas 

 

 As quatro operações MATEMÁTICAS de somar, subtrair, dividir e 

multiplicar, utilizando as células do Excel. 

 

 Adição: É a primeira operação matemática aprendida na vida, a de 

somar. Para fazer a soma dos números selecione uma célula, então digite 

o sinal de =, para somar, selecione os números de duas ou mais células, 

adicione o sinal de + entre os dois caracteres, e de enter para saber o 

resultado. 

 

 Subtração: É a operação que faz a diminuição entre os números, conta 

de menos. Para fazer a conta selecione uma célula, tecle o sinal d e =, a 

seguir selecione dois ou mais números, e coloque o sinal de -,  

 
 Multiplicar: Para fazer a multiplicação selecione uma célula, então digite 

o sinal de * para multiplicar e selecione os números de duas ou mais 

células e enter para saber o resultado. 

 

 Dividir: Para fazer a conta selecione uma célula, digite o sinal / a seguir 

selecione dois ou mais números e enter para o resultado.  
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3.2.5. Atividade para fixação  
 

  

1. Digite os seguintes dados nas linhas e colunas mostradas a seguir: 

 

A1 - Mês      B2 - 15000 

B1 - Entrada     B3 - 17000 

C1 - Saída     C2 - 10000 

A2 - Outubro     C3 - 14000 

A3 – Novembro 

 

 

2. Sua tabela deve ficar como se mostra na figura a seguir: 

 

Figura 17: Página do Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft. 
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3. Posicione o mouse entre a coluna A e a B como está na figura a seguir: 

 

Figura 18: Página do Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft. 

 

4. Observe que o mouse vai ficar igual uma cruz com duas setas apontando 

para direita e esquerda. Dê um clique duplo e veja que a coluna foi alinhada, 

automaticamente, com os dados digitados nela. 

 

Figura 19: Página do Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft. 
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5. Sua Planilha deverá ficar como a mostrada na figura a seguir: 

 

Figura 20: Página do Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft. 

 

6. Com base nas informações da tabela figura abaixo, elaborar uma 

exatamente com as mesmas informações, ajustando a realidade de cada aluno.  

Figura 21: Página do Microsoft Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft 
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3.3. POWERPOINT 
 

 Este programa é usado para criar apresentações ou animações em slides, 

que são mostrados em palestras, cursos, aulas e seminários, e algumas vezes 

em trabalhos escolares. É a exibição de maneira profissional dos slides podendo 

ser com efeitos animados, vídeos e artifícios multimídia.  

 

Figura 22: Símbolo do Microsoft Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Microsoft. 

 

 Como em outros programas do Pacote Office, o Power Point pode ser 

encontrado na barra de ferramentas e no Menu Iniciar. 

 Assim como nos1 outros programas do Pacote Office, deve-se 

selecionar um documento em branco, também poderá selecionar outros modelos 

de documentos/apresentações pré-existentes. 

 Como em outros programas, depois de aberto o documento você pode 

alterar o tamanho, fonte e cor das letras dentro do texto no qual você escreveu, 

o que diferencia o Power Point dos outros programas é a possibilidade de 

inserção de slides, e alteração na forma em que você faz a transição de slides, 

podendo ser uma transição de um pássaro voando, ou uma bolinha de papel 

sendo jogada. 

 

 

 

 



 
 

Página |039  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

Figura 23: Página Inicial do Microsoft Powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo Autor - Microsoft 
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                UNIDADE IV – INTERNET 

 

4.1. CONCEITO DE INTERNET 
 

É uma rede mundial que interliga computadores fornecendo aos seus 

usuários o acesso a diversos tipos de informações e dados, tornando-se um 

conjunto de redes interligadas. 

 

4.1.1. Como se Conectar a Internet 

  

 Conexão via dial-up: Também chamada de conexão estreita, é um meio 

de internet em que a pessoa usa um modem, (que é um aparelho cuja 

função é transferir informações entre outros aparelhos), e passa a 

conexão de internet vinda de um provedor de Internet ligado ao telefone, 

é a antiga rede analógica. 

 Conexão via ADSL: Também chamada de Banda-Larga, que vêm sendo 

necessária cada vez mais pela necessidade crescente de usuários para 

terem uma conexão mais veloz, para essa conexão é necessário um 

provedor que forneça um modem ADSL. 

 Conexão via 3G: Também chamada de conexão da terceira geração, é 

muito utilizada para aparelhos celulares, mas também é alternativa da 

conexão de internet, só que sem cabos. As conexões 4G e 5G são a 

evolução desta conexão. 

 Conexão via Wi-fi: É uma conexão de rede sem fio, que é conectada a 

dispositivos compatíveis a essa tecnologia, para acesso a essa internet 

pelo computador é preciso de um periférico wi-fi (modem), que possa dar 

acesso a alguma rede wi-fi disponível no local. 
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4.1.2. Alguns Termos usados pela Internet 

 

 www (World Wide Web): É a sigla que se refere a World Wide Web ou, 

em português, ou seja, a rede de alcance mundial, interligando sistemas, 

arquivos e informações executados na internet. É um sistema de 

hipermídia que em sua tradução literal significa "teia em todo o mundo". 

 E-mail: É um correio eletrônico de troca de mensagens na Internet, 

usado também para enviar documentos. 

 Protocolos de Comunicação: É uma convenção ou padrão, que pode 

controlar e possibilitar uma conexão, comunicação ou uma transferência 

de dados entre dois sistemas. 

 

 Na internet é comum se ver os seguintes protocolos: 

 

 TCP/ IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol): Este 

protocolo controla a transmissão, e recepção dos dados, inserindo regras 

de comunicação, é usado entre computadores, para poderem se 

comunicar corretamente. 

 FTP: É usado para fazer a transferência de arquivos na Internet, ou 

melhor, entre os computadores. O protocolo de transferência de arquivos 

é usado para enviar e receber arquivos de um computador servidor. 

 IP: É o endereço de máquinas da Internet, eles são números como, 

526.583.578.79, que não podem ser repetidos entre computadores, é 

também usado para encaminhar mensagens. 

 

4.3. FERRAMENTAS DA INTERNET 
 

4.3.1.  Acesso a Internet 

 Para acesso a internet é necessário a utilização de navegadores ou os 

chamados Browsers, que irão conectar seus computador a qualquer outro por 

meio de páginas da intenet (sites). Os mais usados são: 
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 Internet Explorer: Também chamado IE, foi desenvolvido pela Microsoft. 

 Mozilla Firefox: Ele é um navegador livre e gratuito, sendo 

multiplataforma, foi desenvolvido pela Mozilla Foundation. 

 Google Chrome: Ele é atualmente o navegador mais utilizado no mundo, 

foi desenvolvido pela Google, sendo caracterizado pela sua ótima 

velocidade de navegação. 

 

Para Navegação é necessário utilizar os Botões de: 

 O Botão Voltar e Avançar: O Botão Voltar, tem a função de retornar à 

página anterior em que você esteve, e o Botão Avançar, tem a função de 

avançar a página que está à frente da atual. 

 Barra de Endereço: Nela se pode digitar a URL da página desejada, 

também é possível se encontrar alguns botões nela como, Botão 

Pesquisar, Botão Modo Compatibilidade, Botão Ir, Botão Atualizar e Botão 

Interromper. 

 Botão Pesquisar: Serve para pesquisar o item desejado na URL, 

Uniform Resource Locator, que no português significa Localizador 

Uniforme de Recursos. 

 Botão Modo Compatibilidade: Esta opção tem a função de desativar 

funções mais modernas de exibição de sites, ele deve ser usado em sites 

mais antigos ou que não se adequaram a novas atualizações. 

 Botão Ir: Tem a mesma função da Tecla Enter do teclado, serve para 

procurar o item digitado na URL. 

 Botão Atualizar: Serve para recarregar uma página que esteja travando 

ou apresentando algum problema. 

 Botão Interromper: Ele interrompe um carregamento de página ou uma 

pesquisa errada, como por exemplo, você digitou a pesquisa ou endereço 

errado na Barra de Pesquisa, você pode clicar nele para interromper a 

procura. 
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4.3.2. Guias 

 As guias têm uma função muito prática, pois podem possibilitar várias 

pesquisas ou sites, em uma única janela. 

 

Pesquisas 

 Os sites de pesquisa são bastante úteis, sendo necessário digitar 

algumas palavras e teclar Enter, para se ter inúmeros resultados de sua 

pesquisa, existem vários sites que tem essa função, os mais usados são: 

 Google: www.google.com.br 

 Yahoo: www.yahoo.com.br 

 Brainly: www.brainly.com.br 

 

 Google: Para usar o Google como site de pesquisa, poder-se-á entrar pelo 

Google Chrome, ou em outro Browser como Firefox ou Internet Explorer, e 

digitar www.google.com.br. O Google procura páginas que estejam mais 

vinculadas e referenciadas a sua busca, em outras palavras, ele rastreia 

página por página, e escolhe qual tem mais importância. 

 Pesquisa por Frase: Quando a pesquisa é de uma série de frases com 

caracteres específicos, o Google irá pesquisar esses exatos caracteres, na 

mesma ordem, sem haver alterações. 

 Pesquisa de Sites: Este recurso permite a especificação de sites ou 

endereços. 

 Preenchimento de Espaços: O asterisco (*), também chamado de caractere 

coringa, é um recurso que quando incluído em uma pesquisa, o Google o 

considerará como um espaço reservado, para determinados termos, e 

tentará encontrar resultados correspondentes. 

 Operador OR: Este recurso serve para você retornar resultados das palavras 

pesquisadas, como por exemplo, relógios de bolso 1970 OR 2017, assim terá 

resultados de qualquer um desses anos. 

 Conversor de Medidas: Como o próprio nome diz, ele converte um valor em 

específico em outro desejado, como por exemplo Reais (R$) em dólares 

(U$). 
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 Pesquisa de Imagens: Existem alguns sites, assim como o Google que 

possibilitam a pesquisa por imagens. 

 Pesquisa de Vídeos: As pesquisas de vídeos também é possível em vários 

sites da internet.  

 Pesquisa de Notícias: Por meio do no menu do Google na barra de notícias, 

pode-se ver as notícias relevantes e mais atualizadas do dia. 

 

4.3.3. Página Inicial e Histórico 

 Quando uma página importante da internet é visitada, e haja a 

necessidade de voltar a esta página, mas não é anotado o endereço ou link,  

pode-se consultar o Histórico de navegação, verificando a navegação de cada 

dia, ou também pode-se adicionar na barra de favoritos. 

 Página Inicial: É possível configurar a Página Inicial do navegador, indo 

nos três pontos logo acima do lado direito buscando Mais Ferramentas. 

 Páginas Visitadas: Indo no histórico ou nos três pontos pesquisando 

históricos e apareceram as páginas que foram recentemente fechadas. 

 Favoritos: É o local onde se adicionam os sites que são visitados com 

frequência. 

 Guia de Favoritos: Na Guia de Favoritos pode-se acessar os sites 

adicionados aos favoritos. 

 

4.3.4. Idiomas e Google Tradutor 

 

 Algumas vezes os sites acessados estão em língua estrangeira, caso haja 

a necessidade de tradução, existe a possibilidade de tradução simultânea por 

meio do próprio Google ou por meio do Google Tradutor, traduzindo a página 

toda ou apenas parte dela.  

 Google Tradutor: É um recurso gratuito, sendo utilizado para traduzir 

páginas em até 57 idiomas diferentes, podendo traduzir palavras, frases e 

textos. 

 Traduzir Documentos: Usando o Google Tradutor, podem-se traduzir 

documentos em formato de DOC, DOCX, TXT, e outros. 
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4.3.5. Downloads 

Os Downloads são os processos de baixar uma cópia de arquivos armazenados 

em sites, outro computador ou servidor, tendo a internet como recurso para 

acesso a estes arquivos, existindo a possibilidade de efetuar downloads de 

vídeos, imagens e programas. 

 Imagem com Plano de Fundo: A imagem de plano de fundo serve para 

poder colocar uma imagem como plano fundo na área de trabalho, ou 

computador. 

 Fazer o Download de E-Books, ou Livros: Um e-book é uma 

abreviação para electronic book (livro eletrônico), ele tem o mesmo 

conteúdo de uma obra impressa, tendo a diferença de ser por meio digital, 

na internet eles estão em diferentes formas, algumas como DOC, PDF 

entre outras. 

 

4.3.6.  Correio Eletrônico Ou, e-mail 

 O e-mail é um correio eletrônico que nos permite criar, enviar e receber 

mensagens ou arquivos/documentos por sistemas eletrônicos que atuam na 

comunicação. 

 Conta de e-mail: Para ter uma conta de e-mail, pode-se fazer cadastro 

em páginas de servidores específicos para isso como Gmail, Yahoo, 

Hotmail entre outros.  

 Vários e-mails: Na conta de e-mail é possível enviar cartas eletrônicas 

para mais de uma pessoa.  

 Anexar um Arquivo: Este recurso serve para que se possa enviar 

anexado à mensagem um documento, imagem, vídeo ou qualquer outro 

tipo de arquivo. 

 

4.3.7. Google Maps (Mapas e Localização) 

 Google Maps: Este recurso serve para localização e visualização de mapas 

e imagens de satélite, em qualquer localidade do globo terrestre, é muito 
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utilizado como GPS (Global Positioning System) ou Sistema de 

posicionamento Global, onde se possa localizar algo ou pessoas. Por meio 

do GPS é possível traçar rotas e conhecer distâncias em meio a uma viagem 

por exemplo. 

 Google Street View: Em determinadas cidades do mundo é possível usar o 

Google Street View, ele disponibiliza a visualização de vistas panorâmicas de 

360º horizontal, e 290º vertical, permitindo que os usuários se localizem por 

meio de mapas. 

 

4.3.8. Mensagens de Voz Instantâneas Por IP 

 São formas de se fazer ligações telefônicas pela internet, não utilizando a 

infraestrutura convencional por linhas telefônicas. Existe programas para isso 

como o Skype entre outros, que oferece conversas de voz e vídeo estando em 

tempo real pela Internet, também permitindo a conversação utilizando o teclado, 

e enviar/receber arquivos.  

 

4.3.9. Redes Sociais 

 Trata-se de sites que oferecem comunicação interligada a um grupo de 

pessoas, ou várias pessoas, por meio de mecanismos de inserção de imagens, 

vídeos e conversas. São redes de relacionamento humano permitindo alcance 

global. Muitas empresas utilizam estas redes para divulgação de produtos e 

serviços. 

 

4.3.10. Serviço de Drive de Armazenamento 

 É um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos e dados 

que permite armazenamento em servidores remotos, evitando sobrecarga de 

arquivos nos computadores pessoais. Existem vários servidores deste tipo da 

Google, da Microsoft entre outros. 

Os arquivos podem ser compartilhados a pessoas ou contas 

direcionadas, permitindo trabalho em grupo de maneira remota. 
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