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Computador: tecnologia digital para 
transformar dados em informação
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Introdução à informática A01

Você verá

por aqui...

Objetivo

V
ivemos na era da informação. O bem maior de uma empresa não é o patrimônio 
físico que engloba o prédio, máquinas e equipamentos. O que faz uma empresa 
ser competitiva e se manter no mercado é a qualidade da informação que ela 

tem para tomar decisão. Neste ambiente, o computador é a ferramenta imprescindível 
para transformarem dados em informação. 

Nesta aula, iremos aprender, além do conceito de computador, a tecnologia que está por 
trás dele, tais como entrada, saída, processamento e armazenamento dos dados.

conceituar computador;

conhecer elementos da tecnologia própria do computador;

compreender como se dá a entrada, a saída e o processamento 
da informação.

�

�

�
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Introdução à informática A01

Para começo
de conversa... 

Figura 1 – evolução do homem informático.

Parece um exagero ter o uso do computador como a evolução natural do homem. 
Porém, se compararmos a consolidação de outros inventos que revolucionaram a vida 
do homem, como a energia elétrica, o rádio, a televisão, etc, o computador só perde 
para a rapidez com que foi consolidado o uso da Internet. No entanto a Internet não 
se sustenta sem a rede de computadores que formam sua infra-estrutura. Muitos 
governantes, no mundo todo, têm na inclusão digital sua mais forte política pública 
para solucionar o problema de concentração de renda e gerar emprego. O computador 
fará parte da vida de todos nós como mais um utensílio doméstico indispensável em 
um futuro muito breve.
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Compreendendo
os computadores
Em 1944, com a necessidade de se efetuarem cálculos balísticos, a equipe do professor 
Alken, da Universidade de Harvard, com a ajuda da IBM, construíram o primeiro computador 
eletromecânico – o Mark I. Esses primeiros computadores foram desenvolvidos para 
trabalhar com cálculos.  Eram grandes, caros e utilizavam uma linguagem que praticamente 
só os engenheiros entendiam. Eram máquinas fabulosas. Porém, preparadas para ser 
usadas por especialistas. Com o desenvolvimento da tecnologia eletrônica, as válvulas 
foram substituídas pelos transistores, os tamanhos dos computadores foram diminuindo a 
tal ponto que couberam em cima da mesa do trabalhador; entrou-se na era do PC (Personal 
Computer), ou seja, computador pessoal.
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Introdução à informática A01

Para que se tenha uma noção, em 1946, o primeiro computador eletrônico, o 
Eletronic Numerical Integrator And Calculator (ENIAC) tinha o tamanho de um 
prédio de 3 andares e o operador trabalhava no seu interior, como mostra a 
fi gura 2. Em 1977, a Apple, empresa americana fabricante de computadores, 
lança o computador Apple II com a cara dos computadores com os quais 
estamos acostumados a trabalhar hoje (ver fi gura 3).

Figura 2 – ENIAC

Figura 3 – “Apple II”

Na década de 80, o perfil do trabalho idealizado para os computadores mudou 
completamente. A necessidade de manipular grandes bancos de dados fez a função mais 
procurada nos computadores sair dos cálculos e passar a ser de tratamento de dados. 
Então um conceito de computador que considero completo é dado por Capron (2004):

Bancos de dados (ou 

bases de dados) são 

conjuntos de registros 

dispostos em estrutura 

regular que possibilita 

a reorganização dos 

mesmos e produção 

de informação 

(WIKIPÉDIA, 2008a). 
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Bancos de dados
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Introdução à informática A01

O computador é uma máquina que pode ser programada para aceitar dados (ENTRADA), 
transformá-lo em informação (SAÍDA) útil e armazená-los (MEMÓRIA) para proteção ou 
reutilização. O processamento da entrada para a saída é conduzido pelo software, mas 
realizado pelo hardware. 

Nessa defi nição dá para identifi car todos os componentes de um computador: dispositivo 
de entrada, dispositivo de saída, processamento e memória. Vamos estudar todos 
os componentes separadamente para, no fi nal, unir as partes e entender como um 
computador digital funciona.

Em 1946, John Von Neumann e a sua equipe apresentaram um artigo no qual havia 
a proposta de uma máquina onde os dados e também o programa (instrução) eram 
armazenados na memória. Além disso, muitos detalhes de especifi cações e conceito 
apresentados nesse artigo infl uenciaram a arquitetura dos computadores construídos 
nos anos seguintes até os dias de hoje. 

John Von Neumann foi um matemático húngaro de origem judaica, 
naturalizado norte-americano nos anos 30 do século XX. Desenvolveu 
importantes contribuições em Teoria dos conjuntos, Análise funcional, Teoria 
ergódiga, Mecânica Quântica, Ciência da Computação, Economia, Teoria 
dos Jogos, Análise Numérica, Hidrodinâmica das explosões, Estatística e 
muitas outras áreas da Matemática. De fato é considerado um dos mais 
importantes matemáticos do século XX (WIKIPÉDIA, 2008b).

Figura 4 – Matemático John Von Neumann
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A idéia desse matemático era que os dados de entrada fi cariam em uma memória 
aguardando serem processados. Uma vez processados, voltariam para a memória antes 
de serem enviados para a saída. Este fato de armazenar os dados na memória e não 
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Entrada Memória

Processador

Saída

Unidade de
Controle

Unidade Lógica 
Aritmérica

enviar direto para o processamento fez os computadores serem mais velozes e facilitou 
a manipulação dos programas e dados. Veja ilustração a seguir:

Ilustração de um computador digital na Arquitetura Von Neumann

Componentes
de um computador

Os componentes de um computador serão estudados agora separadamente.

Começaremos com os dispositivos de entrada e saída de um computador. Os módulos de 
entrada e saída são responsáveis pela interação do usuário com a máquina. É por eles 
que o usuário entra com dados e recebe respostas dos problemas (informações). 

Dispositivos de Entrada

Para dar entrada nos dados temos como auxílio vários componentes, tais como: Teclado, 
Mouse, Scanner, etc.
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Figura 5 – Principais dispositivos de entrada

No início, os computadores executavam programas com comandos textos e o teclado 
era sufi ciente para essa fi nalidade. Com o advento dos programas gráfi cos como os 
atuais, o mouse se tornou imprescindível. Mas, como surgiu o mouse? 

Foi criado por Douglas Engelbart, engenheiro da empresa fabricante de copiadora 
(XEROX), que, na época, patenteou com a seguinte defi nição para esse apontador: 
indicador de posicionamento X e Y para monitores. O nome mouse ninguém sabe ao 
certo como foi colocado.

Figura 6 – Douglas Engelbart criador do mouse, em 1968
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O primeiro mouse foi fabricado com madeira e não era nada ergonômico. Com o tempo, 
foi melhorado seu design e fi cou como nós conhecemos hoje. Porém, de 1968 até hoje, 
o mouse tem a mesma função, simples e revolucionária. Transformou a maneira como os 
usuários interagem com os computadores. Na fi gura 8, veja a evolução desse dispositivo.

Ergonomia: 

otimização das 

condições de 

trabalho humano, 

por meio de métodos 

da tecnologia e do 

desenho industrial. 

Fonte: Dicionário 

Houaiss

Ergonomia
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Figura 7 – Evolução do mouse

Dispositivos de Saída

Os dispositivos de saída mais conhecidos são os monitores e as impressoras. Têm 
também os CD’s, DVD’s, Discos rígidos, etc. Os dados depois de processados são 
disponibilizados ao usuário do computador em um desses dispositivos conhecidos. 
Tudo se processa com simplicidade, pois o dado entra bruto, é processado e tem sua 
saída como deseja o usuário. Um bom exemplo é você necessitar somar 5 mais 6. Os 
dados de entrada são 5, 6, e a operação, soma. Depois de processado, o resultado 11 
será mostrado (saída).

Figura 8 – Principais dispositivos de saída
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Processador

No computador, o processador é o cérebro da máquina. Também conhecido por unidade 
central de processamento, ou simplesmente CPU (Central Processing Unit). A CPU é 
composta por circuitos eletrônicos que interpretam e executam instruções de programas 
e comunicam-se com dispositivos de entrada, saída e armazenamento.

É a CPU que realmente transforma dados em informações. Temos o seguinte exemplo: os 
dados das notas dos alunos são digitados como entrada no computador. As informações 
de saída podem ser a média de cada aluno, a média da turma, a maior ou a menor nota, 
etc. Todo o trabalho de cálculo é realizado na CPU, que transforma esse amontoado de 
dados em informações signifi cativas. 

O processador é formado por duas partes distintas, que são a unidade de controle e 
a Unidade Lógica e Aritmética (ULA), como visto anteriormente, na fi gura 5. A ULA é 
responsável por executar cálculos matemáticos e lógicos (maior, menor, diferente, etc.) e 
a unidade de controle, também conhecida como controlador, é responsável por controlar 
as informações que estarão na memória e precisam ser levadas ao processador, 
informações essas que depois serão transportadas pelo controlador do processador 
para a memória, e também controla os dispositivos de entrada e saída.

Os principais fabricantes da CPU são a Intel e a AMD. Seus processadores estão 
praticamente em todos os computadores à venda no mundo. Estes gigantes da 
computação dominam a fabricação dos chips, como são chamados os processadores, 
dando aos Estados Unidos da América o controle na fabricação desse importante 
componente dos computadores.

Figura 9 – Processador AMD

Int_Info_A01_GR_IMZ_SF_311008.inCpTxt8   CpTxt8Int_Info_A01_GR_IMZ_SF_311008.inCpTxt8   CpTxt8 31/10/2008   16:45:3231/10/2008   16:45:32



9

Introdução à informática A01

1

Responda aqui

Praticando...

Entre nas páginas dos fabricantes 
de processadores AMD <http://vip.
amd.com/br-pt> e INTEL <http://www.
intel.com/PORTUGUES/> e veja os 
processadores que esses fabricantes 
oferecem ao mercado. Note que para 
cada usuário tem um processador 
especifi co e deve ser levado em conta o 
custo benefi cio.

�

Memória

O módulo de armazenamento é responsável por guardar (mesmo que temporariamente) 
os objetos de cálculo usados pelo processador e resultados enviados por este. Como 
foi visto na arquitetura Von Neumann, os computadores têm no módulo de memória 
seu ponto de apoio. Todos os dados que serão processados e os que já o foram fi cam 
armazenados em uma memória que é fundamental para agilizar o sistema como um 
todo. As memórias são divididas entre memória temporária e permanente.

Memória temporária, mais conhecida como memória aleatória, primária, principal ou 
RAM (Random Access Memory), é a memória de trabalho do computador. Todos os dados 
que serão trabalhados no processador fi cam armazenados nessa memória. No entanto, 
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assim que elas deixam de ser alimentadas eletricamente, ou seja, quando o usuário 
desliga o computador, a memória RAM perde todos os seus dados. Por esse motivo seu 
conteúdo tem que ser salvo em outro tipo de memória, chamado memória permanente, 
caso o objetivo seja reutilizar as informações processadas em outro momento.

Figura 10 – Diferentes tipos de RAM
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Memória permanente, mais conhecida como memória secundária ou memória de 
massa, é a memória que serve para armazenar dados para serem reutilizados. Como 
em geral a memória secundária não é acessada diretamente pelo processador, mas 
por dispositivos de entrada e saída, o acesso a essa memória é muito mais lento do 
que o acesso à memória RAM. É utilizada para gravar grande quantidade de dados que, 
assim, não são perdidos com o desligamento do computador. Nos computadores, as 
memórias secundárias são classifi cadas entre fi xas, como o disco rígido que vem com 
o computador, e memórias ou mídias removíveis, como unidade de CD, DVD, Unidade 
de disquete, Pen Drive (Flash Memory), entre outras. Note que a diferença entre fi xo e 
removível está na facilidade de se dispor, sempre à mão, dos dados. O disco rígido, por 
ser colocado na parte interna do computador, mesmo sendo pequeno e leve, é de difícil 
acesso ao usuário. Tem que desparafusar o gabinete e desligar os fi os e cabos que 
ligam o disco, por isso é classifi cado como fi xo. Já um CD ou DVD você utiliza como faz 
em um CD-play ou DVD-play, por isso são classifi cados como removíveis. 

O disco rígido ou HD (Hard Disk) é a principal memória secundária que utilizamos, é 
incorporada ao computador que compramos e nela fi cam todos os programas que 
executamos no dia-a-dia. Também gravamos os principais dados que precisamos no 
trabalho ou em casa, como aquelas fotos que tiramos na máquina digital, os arquivos 
de textos, nossa agenda e tudo mais que consideramos importante ser armazenado.
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Figura 11 – Disco rígido e seu interior

Mídias removíveis têm esse nome porque podem ser retiradas do computador e 
transportadas com facilidade para outros computadores. São utilizadas para transportar 
dados entre computadores e para armazenar cópias de arquivos importantes que não 
podemos perder. A rotina de fazer cópia de segurança para não perder dados importantes 
é chamada de Backup.

As mídias mais conhecidas e utilizadas pelos usuários de computação para armazenar 
dados são: CD±R e CD±RW (armazena até 700 MB), DVD±R e DVD±RW (armazena 
normalmente 4,7 GB), Pen Drive (os mais vendidos armazenam de 1 GB a 8 GB) e 
Cartão SD (armazena até 4GB). Outras mídias são utilizadas por empresas como Fita 
DAT, segundo HD, Blu-Ray (sucessor dos DVD’s que pode armazenar entre 25 GB até 
50 GB), armazenamento remoto, etc. 

Figura 12 – Principais mídias removíveis
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2

Responda aqui

Praticando...

A diferença do CD±R e DVD±R para CD±RW e DVD±RW é que os primeiros, CD±R e 
DVD±R, são somente para gravação única, ou seja, depois de gravado não tem como 
reaproveitar. No segundo, CD±RW e DVD±RW, o que for gravado pode ser excluído, e 
no espaço pode ser gravado novamente por um número limitado de vezes, em torno de 
1.000 vezes.

Na página da Dell computadores <http://
www.dell.com.br/> você pode montar um 
computador com as especifi cações que 
desejar. Com uma memória RAM maior 
ou menor, escolhe o processador, placa 
de rede, etc. Mexa nas confi gurações 
dos computadores e veja seus custos. 
Aproveite para ver uma máquina com 
uma confi guração ideal para você.

�

Figura 13 – Fita DAT e Blu-Ray
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Dígitos binários

C
omo nos referimos à capacidade de armazenamento em uma mídia, vamos 
explicar como se mede a capacidade de dados, ou seja, o tamanho de arquivos 
no computador. Nosso sistema numérico tem dez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9), por isso é chamado de base 10 ou decimal. Nos computadores, o sistema 
numérico tem dois símbolos (0, 1) chamado de base 2 ou binário. Nesse sistema 
numérico, os dados são transformados em 0 e 1, conhecidos por BIT (BInary digiT), 
para então serem armazenados na memória em grupo de 8 bits, agrupamento que 
forma um Byte.  Cada byte é identifi cado e acessado por meio de um endereço.

Todos os caracteres existentes possuem um caractere numérico correspondente em uma 
tabela no computador, na codifi cação ASCII (American Standard Coded for Information 
Interchange) e esses caracteres numéricos são transformados em binário para que 
a máquina entenda. Então, quando digitamos a letra “A”, o computador recebe um 
byte representando essa letra, ou seja, recebe “11000001” e assim para todos os 
caracteres. No quadro a seguir, temos a capacidade das memórias encontradas no 
mercado. Na prática, podemos classifi car um arquivo como grande quando ele tem 
capacidade maior que 5 MB. 

Unidade Capacidade

1 byte 8 bits

1 Kb (Kilobyte) 1.024 bytes (210)

1 Mb (Megabyte) 1.024 Kb  = 1.048.576 byte (220)

1 Gb (Gigabyte) 1.024 Mb = 1.073.741.824 byte (230)

1 Tb (Terabyte) 1.024 GB = 1.099.511.627.776 byte (240)

Quadro 1 – capacidade das memórias
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Slot é um termo em 

inglês para designar 

ranhura, fenda, 

conector, encaixe ou 

espaço. Sua função 

é ligar os dispositivos 

de entrada e saída 

ao barramento e 

suas velocidades são 

correspondentes às 

dos seus respectivos 

barramentos (vídeo, 

som, modem, rede, 

etc).

Slot

Placa mãe

N
otamos que os componentes principais do computador são as memórias, o 
processador e os dispositivos de entrada e saída. Agora, tudo isso fi ca acoplado 
em uma placa central que é conhecida como placa mãe. Na placa mãe há um 

conector ou slot para cada componente e, para formar um computador, é só ligar todos 
os componentes nos conectores ou slots certos. A placa mãe fi ca protegida em uma 
caixa de metal conhecida por gabinete. Alguns componentes fi cam na parte interna 
do gabinete, outros fazem a conexão internamente, mas o componente fi ca na parte 
externa desse gabinete.

Figura 14 – Placa mãe

Gabinete e

fonte de energia

O
s gabinetes vêm com a fonte de alimentação que leva energia para todo o 
sistema. Essa fonte tem potência variada de acordo com o que vai ser conectado 
no computador. Os componentes do computador trabalham com potências 

variadas (uma placa de rede que é de 4 Watts, um processador Pentium da Intel é 62 
Watts, etc) e a soma não pode ultrapassar a potência da fonte. 
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Figura 15 – Fonte de energia e gabinete

Portas

O
s dispositivos de entrada e saída que não vêm no interior do gabinete têm sua 
ligação em três conectores conhecidos. São eles: porta serial, porta paralela 
e porta USB. Este último vem aumentando sua participação e se tornando o 

padrão de mercado. As especifi cações técnicas dos dispositivos: a porta serial tem 
velocidade de transmissão de até 0,014 MB/s e é usada para dispositivos lentos, como 
o mouse e o teclado. A porta paralela tem velocidade de transmissão de 0,15 MB/s 
a 3 MB/s. É usada para dispositivos mais rápidos, como impressoras e scanners. A 
porta USB (Universal Serial Bus) tem velocidade de transmissão de 1,5 MB/s a 60 
MB/s. Elimina o uso de um conector específi co para cada dispositivo e a necessidade 
de placas de expansão.

Figura 16 – Portas USB, paralela e serial
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3

Responda aqui

Praticando...

Procure em uma loja virtual, na Internet, 
confi guração e preço dos computadores 
vendidos no mercado. Note a capacidade 
da memória RAM, disco rígido e os 
dispositivos de entrada e saída que 
poderão ser utilizados como DVD-RW, 
etc. É interessante observar que os 
recursos que vêm na máquina são 
proporcionais ao seu preço. Mais poder 
de armazenamento, processador e 
memória RAM implica em mais custo 
para adquirir. Sugiro o sítio das lojas 
americanas, que é a maior loja virtual do 
Brasil em volume de venda <http://www.
americanas.com.br/>.

�

Int_Info_A01_GR_IMZ_SF_311008.inCpTxt16   CpTxt16Int_Info_A01_GR_IMZ_SF_311008.inCpTxt16   CpTxt16 31/10/2008   16:45:4331/10/2008   16:45:43



17

Introdução à informática A01

Abrindo a caixa...

P
ara concluir, vamos unir todas as partes do computador aqui estudadas para 
melhor entendimento daquilo que costumamos ver no dia-a-dia como computador 
digital. Na fi gura 18, temos um gabinete com a placa mãe e vários componentes 

internos instalados. Nota-se o disco rígido, o leitor de DVD/CD, memória, processador 
e vários slots com expansão para placa de rede, fax/modem, etc.

1 Monitor

2 Placa-mãe

3 Processador 

4 Memória RAM

5 Placas de Rede, Som, Vídeo, Fax...

6 Fonte de Energia

7 Leitor de CD’s e/ou DVD’s

8 Disco Rígido (HD)

9 Teclado 

10 Mouse

Figura 17 – Gabinete com a placa-mãe instalada

1

2 9

43

6

5
7

8

10
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E
x
e
rc

íc
io

s
Com base nas informações aqui passadas, responda às seguintes 
questões:

1.  A função da memória principal do computador, popularmente conhecida 
como memória RAM, é:

a) Armazenar temporariamente dados e programas para uso da CPU.

b) Armazenar defi nitivamente dados e programas para uso da CPU.

c) Processar os dados para transformar em informação.

d) Fornecer uma interface consistente para o usuário.

02.  Veja um anúncio de venda de computador. Examine as especifi cações 
do computador e responda ao que se pede a seguir:

>  CPU AMD Athlon 64 3800 + (2.40GHZ, 
512KB) – BRH7642,

>  Sistema Operacional Windows Vista 
Business Original em português;

>  Memória 2GB de memória DDR2, 
667MHz (2DIMM);

>  HD – Disco Rígido de 340GB Serial 
ATA, 3.0Gb/s;

>  Portas 8 portas USB 2.0 (2 frontais e 
6 traseiras), 1 porta paralela e 2 serial 
PS/2; 

>  Mídia Optica – Multimídia, Uma baia: 
Gravador de DVD com Roxio Creator 
com mídia (16X DVD+/-RW);

> Monitor Dell 17” – E177FP;

>  Placa de vídeo Integrada NVIDIA 
QUADRO NVS 210S;

> Alto-falante interno;

>  Modem – Data/Fax Modem, V.92, PCI, 
perfi l alto;

>  McAfee Security Center 2007 com 
VirusScan, Removedor de Spywares, 
Firewall, SpamKiller, PrivacyService;

> Placa de rede Intel 10/100/1000.

A memória RAM do computador é _____________________________

A memória secundária do computador é _________________________

Os dispositivos de entrada e saída e conectores listados no anúncio são
______________________________________________________________

O processador do computador é da marca _________________________
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1

2

4

5

6

3

03. Impressoras e telas de vídeo são formas comuns de:

a) Unidades de entrada.

b) Unidades de armazenamento.

c) Unidades de saída.

d) Unidades de processamento.

04. Dados e programas adicionais que não estão sendo usados pelo 
processador são armazenados em:

a) Unidades de entrada.

b) Memória secundária.

c) Unidades de saída.

d) Memória principal.

05.  Identifi que no computador abaixo os componentes marcados 
por número.

1

2

3

4

5

6
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Respostas

01. A 02. 2GB/340 GB/Mídia Óptica, Gravador de DVD, Monitor Dell 17”, Alto-

falante interno, Data/Fax Modem, Placa de rede, 8 portas USB 2.0, 1 porta paralela 

e 2 serial/ AMD Athlon 64. 03. C 04. B 05. 1 – Fonte de Energia; 2 – Leitor 

de CD’s e/ou DVD’s; 3 – Disco Rígido (HD); 4 – Placa-mãe; 5 – Processador;

6 – Placas de Rede, Som, Vídeo, Fax...

Nesta aula, aprendemos que o computador é uma máquina misteriosa e 
para leigos pode parecer uma “caixa preta” onde, em um passe de mágica, 
dados são processados e transformados em informações signifi cativas. 
Mas desvendamos que de mágica não tem nada. Trata-se de um circuito 
eletrônico que funciona de maneira ordenada e, até certo ponto, simples. 
O objetivo desta aula foi dar uma visão geral sobre os componentes que 
formam um computador e como tudo funciona. Na próxima aula, vamos 
discorrer sobre os programas que fazem essa máquina funcionar.

Leituras complementares

CLUBE DO HARDWARE. Disponível em: <http://www.clubedohardware.com.br/>. Acesso 
em: 23 jun. 2008.

O COMPUTADOR: história do computador. Disponível em: <http://www.widesoft.com.
br/users/virtual/indice.htm>. Acesso em: 23 jun. 2008.

MICROINFORMÁTICA: sumário. Disponível em: <http://www.fundacaobradesco.org.br/
vv-apostilas/mic_suma.htm>. Acesso em: 23 jun. 2008.

MUSEU DO COMPUTADOR. Disponível em: <http://www.museudocomputador.com.br/>. 
Acesso em: 23 jun. 2008.

MUSEU VIRTUAL DA INFORMÁTICA. Disponível em: <http://piano.dsi.uminho.pt/museuv/
index.html>. Acesso em: 23 jun. 2008.

A leitura de fontes variadas de informação é importante para consolidar conhecimento 
e, na era da informação virtual, temos a facilidade de ter em casa ou no trabalho, ou 
em qualquer lugar que tenha um computador e um ponto de entrada para Internet, 
informação disponível vinte quatro horas de qualidade e gratuita. Recomendo, de início, 
os sítios acima relacionados. São sítios que contêm o presente, passado e possível 
futuro dos computadores. Todos no nosso idioma para facilitar a leitura.
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Auto-avaliação

O computador é chamado também de hardware, parte dura ou física. Os 
programas são chamados de software, parte leve ou não física. Para facilitar 
o aprendizado, gira na Internet uma brincadeira com esses conceitos, como 
mostrado na fi gura abaixo.

Figura 18 – Hardware e Software

Peça ao tutor para abrir um ou mais gabinetes dos computadores que 
estão no laboratório. Agora, em equipe de no máximo cinco, identifi que os 
componentes que estão presentes nesses computadores e as expansões 
que podem ser realizadas. Identifi que, na parte da frente e de trás do 
gabinete, as portas (USB, paralela e serial) existentes e as mídias removíveis 
que o computador suporta.
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Para saber mais...

Válvulas – Ampola de vidro em cujo interior  se controla (a vácuo ou não) um 
feixe de elétrons. (Dicionário Aulete)

Transistores – O transístor (ou transistor) é um componente eletrônico 
que começou a se popularizar na década de 1950, tendo sido o principal 
responsável pela revolução da eletrônica na década de 1960 e cujas funções 
principais são amplifi car e chavear sinais elétricos. O termo vem de transfer 
resistor (resistor de transferência), como era conhecido pelos seus inventores 
(WIKIPÉDIA, 2008C).

PC – Computador pessoal (do inglês personal computer).

Apple – A Apple Inc. é uma empresa multinacional norte-americana que 
atua no ramo de aparelhos eletrônicos e informática, famosa principalmente 
pela fabricação do computador de marca registrada, Macintosh, com seu 
próprio sistema operacional, Mac OS, entre outros produtos. Fundada por 
Steve Wozniak e Steve Jobs com o nome de Apple Computers, em 1976, na 
Califórnia.

Bancos de dados – Banco de Dados é um sistema de armazenamento de 
Dados baseado em computador, cujo objetivo é registrar e manter informações 
consideradas signifi cativas à Organização.

John von Neumann – John von Neumann, nascido Margittai Neumann János 
Lajos, em 28 de Dezembro de 1903, foi um matemático húngaro de origem 
judaica, naturalizado norte-americano nos anos 30 do século XX. Desenvolveu 
importantes contribuições em Teoria dos conjuntos, Análise funcional, Teoria 
ergódica, Mecânica Quântica, Ciência da Computação, Economia, Teoria dos 
Jogos, Análise Numérica, Hidrodinâmica das explosões, Estatística e muitas 
outras áreas da Matemática. De fato é considerado um dos mais importantes 
matemáticos do século XX. Foi membro do Instituto de Estudos Avançados em 
Princeton, New Jersey, do qual também faziam parte Albert Einstein e Erwin 
Panofsky, quando emigraram para os Estados Unidos, além de Kurt Gödel, 
Robert Oppenheimer, George F. Kennan e Hermann Weyl. Foi professor na 
Universidade de Princeton e um dos construtores do ENIAC. Entre os anos de 
1946 e 1953, von Neumann integrou o grupo reunido sob o nome de Macy 
Conferences, contribuindo para a consolidação da teoria cibernética junto 
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com outros cientistas renomados. Von Neumann faleceu pouco depois, aos 
53 anos, vítima de um tumor cerebral (WIKIPÉDIA, 2008b).

Ergonômico – Relativo a ergonomia, que é o estudo das relações entre 
o homem e a máquina, visando a melhorar as condições de trabalho e o 
conseqüente aumento da produtividade. (Dicionário Aulete)

HD – É o mesmo que disco rígido; vem do inglês hard disk ou simplesmente HD.

Flash Memory – Memória especializada que retém seu conteúdo, mesmo 
quando se desliga o periférico.

Watts – Unidade de potência. Num sistema elétrico, aumentar a corrente ou a 
tensão resultará em maior potência, pois a potência é igual à tensão elétrica 
multiplicada pela corrente elétrica.

Referências 

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução á informática. 8. ed. São Paulo: Pearson 
Printice Hall, 2004.

MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Informática básica. 7. ed. 
São Paulo: Editora Érica, 2007.

WIKIPÉDIA. Banco de dados. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_
dados>. Acesso em: 23 jun. 2008a.

______. John Von Neumann. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.
php?title=John_von_Neumann/&action=edit&redlink=1>. Acesso em: 23 jun. 2008b.

______. Transistor. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Transistores>. Acesso 
em: 23 jun. 2008c.

Int_Info_A01_GR_IMZ_SF_311008.inCpTxt23   CpTxt23Int_Info_A01_GR_IMZ_SF_311008.inCpTxt23   CpTxt23 31/10/2008   16:45:5531/10/2008   16:45:55



24

Introdução à informática A01

Anotações
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Você verá

por aqui...

Objetivo

... o conceito de sistema operacional e sua função. Os softwares aplicativos, sua fi nalidade 
e como adquiri-lo. Para fi nalizar, o que é software livre e sua contribuição nas empresas.

Na prática, primeiro se planeja o que se deseja fazer com um computador. No 
planejamento, primeiro é identifi cado o sistema operacional e os aplicativos que se 
deseja usar para, depois, dimensionar a capacidade do computador para que satisfaça 
as necessidades planejadas. 

Compreender o funcionamento do sistema operacional.

Entender as funções dos aplicativos no nosso dia-a-dia.

Identifi car as modalidades de aquisição de software.

Entender a importância do software livre em países emergentes como 
o Brasil.

�

�

�

�
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Para começo 
de conversa...

Figura 1 – Os softwares e os dados têm custos altos
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Quando as pessoas e as empresas 
compram computadores, em geral, há uma 
atenção maior para a máquina. Entretanto, 
é realmente o software – o conjunto de 
instruções planejadas, passo a passo, 
necessárias para transformar dados em 
informações – que torna um computador 
útil. Na maioria das vezes, é o software 
que impacta os custos da empresa e não 
o computador e periféricos. Os dados dos 
clientes e fornecedores também são valiosos 
e fazem parte dos sistemas de softwares, 
são guardados a sete chaves, pois máquinas 
podem ser adquiridas, enquanto a perda de 
dados pode levar a empresa à falência.
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Sistema operacional

O sistema operacional é um programa especial que acorda a máquina e faz com que ela 
reconheça o processador, a memória, o teclado, o sistema de vídeo e as unidades de 
discos. Além disso, oferece ao usuário a facilidade de se comunicar com o computador. 
Exemplos de sistema operacional são o Linux e o Windows.

O Sistema Operacional é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Ele 
trabalha nos bastidores como intermediário entre as solicitações dos usuários e dos 
programas; gerencia e orienta o hardware (impressora, CD-ROM, etc.) do computador, 
lê e grava dados de e para unidade de disco.

Figura 2 – Captura da área de trabalho do Windows XP e Linux Ubuntu

Figura 3 – O sistema Operacional funciona em âmbito intermediário 
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Chama-se de kernel o núcleo do sistema operacional que permanece constantemente na 
memória RAM do computador. O kernel contém o código de baixo nível que se comunica 
com o hardware. A aparência do sistema operacional é chamada de Shell e pode ser 
substituída sem modifi car a funcionalidade do sistema operacional que fi ca no núcleo. 
É ela que assume o controle da tela, recebe as inserções do usuário pelo teclado, 
interpreta-as e atua sobre elas. Para entender melhor, é só se reportar à metáfora de 
uma semente, como mostra a fi gura a seguir.

Figura 4 – Metáfora de uma semente

Kernel
(Núcleo)

Shell
(Casca)

1

Responda aqui

Praticando...

Entre no sít io http://www.
tuxresources.org/blog/winlin/ e 
faça uma comparação entre os 
sistemas operacionais Windows 
e Linux. Veja as diferenças e 
principalmente as semelhanças 
entre eles.

�

Int_Info_A02_GR_ZM_SF_311008.indCpTxt4   CpTxt4Int_Info_A02_GR_ZM_SF_311008.indCpTxt4   CpTxt4 31/10/2008   16:55:1231/10/2008   16:55:12



5
Introdução à informática A02

Os programas geralmente possuem uma interface própria com o usuário. Eles assumem 
o controle da tela, teclado e mouse, mas ainda precisam usar o kernel do sistema 
operacional para se comunicar com esses dispositivos de hardware e com a memória, 
unidades de discos e outros dispositivos do computador.

Figura 5 – Sistema operacional interage com os programas e usuários

Tarefas básicas do sistema operacional

As tarefas básicas de um sistema operacional são as seguintes: a primeira tarefa é 
proporcionar uma interface para o usuário se comunicar com o computador; é o que 
costuma ser chamado de a “cara do sistema operacional”, como é visto na Figura 2, com 
as áreas de trabalho do Linux e Windows; a segunda tarefa é gerenciar os dispositivos 
de hardware do computador, que são as impressoras, DVD’s, monitores, etc.; a terceira 
tarefa é gerenciar e manter os sistemas de arquivos em discos, que é o que mais se faz 
em um computador, salvar, executar, excluir e renomear arquivos e pastas;  por último, dar 
suporte a outros programas, como planilha eletrônica, processadores de textos, etc.

Figura 6 – Gerenciador de arquivos do Windows e do Linux
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Setup do computador

A partida do microcomputador é feita por um software que fi ca residente em uma 
memória denominada memória ROM ou SETUP e, depois, é passada a responsabilidade 
para o sistema operacional gerenciar o computador. Essas duas fases distintas estão 
discriminadas a seguir: 

Primeiro, executar o POST (Power On Self Test ou autoteste de partida) – inicia um 
teste de todos os dispositivos instalados: teclado, memória, etc., alertando com 
um sinal sonoro.

Finaliza carregando o sistema operacional – carga do sistema operacional e demais 
itens de inicialização que fi cam residentes na memória de trabalho do computador.

�

�

Figura 7 – Localização do Setup no computador

Softwares aplicativos
Os aplicativos são softwares que operam juntamente com o sistema operacional para 
que você execute tarefas com o micro sem necessitar ser um programador. Exemplos 
de softwares aplicativos são: processadores de textos, planilha eletrônica, software de 
apresentação, sistema de contabilidade, controle de estoque, etc.

Podem ser usados para solucionar um problema em particular ou para executar uma 
tarefa específi ca e também podem ser personalizados ou oferecidos em pacotes. 

Tipos de software aplicativo

Escritório: processador de texto, planilha eletrônica, utilitários, comunicação, 
gerenciador de informações pessoais, etc.

�
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Software livre

Software livre 

é distribuído 

gratuitamente 

com permissão 

para o usuário 

executar, modifi car 

e distribuir para 

ajudar o próximo.

Administrativos: sistemas de faturamento, contas a pagar, folha de pagamento, 
controle de estoque, controle de produção, contabilidade etc.

Automação comercial: reserva de passagens, contas correntes, pontos de venda, 
caixas automáticos, etc.

Técnico-científi cos: cálculo de estruturas, planejamento e controle de projetos, 
pesquisas operacionais, problemas de engenharia, etc.

Automação industrial: ativação, programação e controle de máquinas e 
equipamentos, controle de processos, calibração, etc. 

Apoio educacional: assistência a instruções, ensino auxiliado pelo computador, etc.

Especiais e científi cos: teleprocessamento, comunicações, militares, pesquisas 
espaciais, pesquisas meteorológicas, etc.

Entretenimento: jogos, música, etc.

Software orientado à tarefa

Nessa categoria de aplicativos encontra-se o software de produtividade que é 
especializado em realizar determinadas tarefas, com mais rapidez. Principais categorias: 
processador de texto, planilha eletrônica, apresentação, gerenciador de banco de dados, 
gerenciador de informações pessoais e comunicação.

Processador de texto

Processador de texto – Software de computador mais amplamente usado. Permite criar, 
editar, formatar, armazenar e imprimir textos e gráfi cos em um documento. O mercado 
é dominado por dois aplicativos. São eles: o Word da Microsoft e o Write do BR-Offi ce 
software livre.

�

�

�

�

�

�

�

 Figura 8 – Tela capturada do Writer do BrOffi ce
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Planilha eletrônica

Planilha de cálculo composta de colunas e linhas. Usadas como uma ferramenta de 
negócio para tomada de decisão. Mostra os dados em forma de tabela ou em gráfi cos 
bem elaborados. Oferece aos usuários uma visão que eles não conseguiriam produzir 
prontamente por conta própria. Recalcula de maneira automática os resultados quando 
um número é alterado. O mercado é dominado por dois aplicativos, os quais são o Excel, 
da Microsoft, e o calc do BrOffi ce (software livre).

Figura 9 – Tela capturada do Calc do BrOffi ce

Software de apresentação

O software de apresentação pode produzir gráfi cos, mapas e tabelas e ajuda as 
pessoas a comparar dados, detectar tendências mais facilmente e tomar decisões mais 
rapidamente, já que a informação visual é mais atraente do que uma página numérica. 
O mercado é dominado por dois aplicativos, os quais são o PowerPoint, da Microsoft e 
o Impress, do BrOffi ce (software livre).

Figura 10 – Tela capturada do Impress do BrOffi ce
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Gerenciador de bancos de dados

Softwares responsáveis pelo gerenciamento de uma base de dados. O principal objetivo 
é gerenciar o acesso, além de manipulação e organização dos dados. O mercado é 
dominado por dois aplicativos. São eles o Acess, da Microsoft, e o Base, do BrOffi ce 
(software livre). 

Figura 11 – Tela capturada do Base, do BrOffi ce

Gerenciador de informações pessoais

São softwares que oferecem as funções necessárias para controlar todas as atividades de 
uma vida atarefada. Dispõe de recursos como: calendário de compromissos, catálogo de 
endereços, gerenciador de tarefas, bloco de notas e calculadora. O mercado é dominado 
por dois aplicativos. São eles o Outlook, da Microsoft, e o Evolution (software livre).

Figura 12 – Tela capturada do Evolution
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2

Responda aqui

Praticando...

Os arquivos mais usados em escritório são 
o processador de texto, a planilha eletrônica, 
o gerenciador de banco de dados e um 
software de apresentação. Esses softwares, 
por serem mais comercializados, fazem 
parte de uma suíte de software chamado 
de Offi ce. Entre nas páginas do Offi ce da 
Microsoft, que é líder de mercado, e no BR 
Offi ce, que é uma alternativa boa e gratuita 
para, em seguida, debater e preparar-se para 
os tópicos seguintes, que são aquisição de 
software e software livre. Os sítios são:

http://www.broffi ce.org/ 

http://offi ce.microsoft.com/pt-br/default.
aspx

�

�

�

Comunicação

O software de comunicação permite que dois ou mais computadores se comuniquem 
reciprocamente. Atualmente, a Internet é o meio mais utilizado de comunicação tanto de 
indivíduos quanto de empresas. Os navegadores são os softwares usados para acessar 
a Internet, ler e enviar e-mail, enviar e receber arquivos, fazer vídeo conferência, etc. O 
mercado é dominado por dois aplicativos, que são o Internet Explorer, da Microsoft, e 
o Mozila FireFox (software livre).

Figura 13 – Tela capturada do Mozila FireFox
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Aquisição de software

Para adquirir software, você tem várias maneiras, dependendo da necessidade. Veja o 
quadro a seguir.

Quadro 1 – Modalidade de aquisição de software

Modalidade do software Especifi cação

Freeware

O autor opta por oferecê-lo gratuitamente a todos. Porém, 

o freeware é protegido por direitos autorais. Ou seja, o 

autor mantém a propriedade legal e pode impor restrições 

de uso.

Softwares de domínio público

São softwares que não são protegidos por direitos 

autorais. Podem ser usados e modifi cados sem restrições. 

Geralmente, são softwares patrocinados pelo governo nas 

instituições de ensino público.

Software livre (Open-Souce 

Software)

É uma variação do freeware. Porém, junto com o programa, 

você encontra o código fonte, podendo mexer no mesmo. 

Ajuda a identifi car erros (bugs) e a criar melhorias mais 

facilmente.

Shereware

É uma categoria de software que muitas vezes é confundida 

com o freeware. É distribuído gratuitamente como o freeware, 

mas, gostando, o usuário tem que desembolsar uma quantia 

para adquirir a autorização e a documentação dele.

Software empacotado ou 

comercial

Esse tipo de software é protegido por direitos autorais e 

custa mais do que o sheraware.

Softwares customizados

São softwares feitos por encomenda e construídos 

especifi camente para uma empresa. Têm alto custo, mas 

compensa pelo seu alto desempenho.

Software pirata

Cópia ilegal de software comercial. Nesse caso, é crime 

e não deve ser praticado ou incentivado, pois cópia não-

autorizada de software é roubo.
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Software livre

Em 1984, um dos programadores de uma universidade americana, o MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), Richard Stallman, não aceitava que os softwares tivessem 
monopólio e nem entendia o porquê disso, pois, na sua visão, estava havendo a 
comercialização do conhecimento. Fundou o Projeto GNU, visando a criar uma plataforma 
de software totalmente livre. Começou criando um instrumento de lei para quem quisesse 
garantir a liberdade do seu software. Esse instrumento é chamado Licença GNU GPL 
(General Public License/ Licença Pública Geral). Um software com esse tipo de licença é 
um Software Livre, tem como característica garantir que o software não deixe de ser livre. 
Os adeptos do software livre defendem com força a liberdade dos usuários executarem, 
copiarem, distribuírem, estudarem, modifi carem e aperfeiçoarem o software. Criaram, 
inclusive, as quatro liberdades para usuários de software livre:

A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito.

A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas 
necessidades. 

A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu 
próximo. 

A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de 
modo que toda a comunidade se benefi cie dele.   

Copyleft

Para dar legitimidade ao software livre, foi criada uma licença de uso garantindo que 
todo usuário que utilizar essa modalidade de software colabore e não tenha o direito 
de fechar a sua colaboração aos outros. Essa proteção tem nome, é o copyleft, o qual 
afi rma que qualquer um que distribui o software, com ou sem modifi cações, tem que 
passar adiante a liberdade de copiar e modifi car novamente o programa. O copyleft 
garante que todos os usuários tenham essa liberdade.

Os países emergentes e o software livre

Países como Brasil, Índia e China têm um interesse especial pelo uso e disseminação 
do software livre, pois, nas contas externas, há um alívio pelo não envio de remessa 
com compra de software pelas gigantes da indústria de software como a Microsoft, IBM, 
Oraclo, entre outras que pertencem a países desenvolvidos.

�

�

�

�
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Leia as notícias dos sítios abaixo sobre 
esse tópico e promova um debate em 
equipe sobre o ganho econômico para a 
população dos países emergentes.

EUA querem barrar proposta brasileira 
para software livre. Disponível em: 
<http://www.serpro.gov.br/noticias-
antigas/noticias-2005-1/20050218_
02>. Acesso em: 24 jul. 2008. 

BRASIL lança ONG mundial de sodtware 
livre. Disponível em: <http://www.
softwarelivre.gov.br/noticias/OTUN/
view>. Acesso em: 24 jul. 2008.

I FÓRUM NACIONAL DE SOFTWARE LIVRE 
DE IES. Disponível em: <http://www.
ufscar.br/solies/>. Acesso em: 24 jul. 
2008.

�

�

�

�

Software livre X software proprietário

Software livre não é o contrário de software comercial, como muita gente pensa, e sim, 
contrário de software proprietário. Software comercial é o software desenvolvido por uma 
empresa com o objetivo de lucrar com sua utilização. Software proprietário é o software 
que tem um dono, e esse dono tem o direito de não compartilhar com ninguém o código 
fonte do software. Código fonte, pessoal, é o código que faz o software funcionar. Note 
que ‘comercial’ e ‘proprietário’ não são sinônimos. A maioria do software comercial 
é proprietário, mas existe software livre que também é comercial e existe software 
proprietário que não é comercial, como os freewares.
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Vírus de computador

É um programa que tem como objetivo contaminar outros programas. Sua contaminação 
se dá por troca de programas por meio magnético ou ao se retirar arquivo da internet 
ou via e-mail. Os principais malefícios que um vírus pode causar são:

Perda de desempenho do micro; você sente o computador cada vez mais lento.

Exclusão de arquivos; ao excluir determinados tipos de arquivos no seu 
computador pode fazer alguns aplicativos ou mesmo o sistema operacional não 
funcionarem.

Alteram dados que são importantes no seu computador.

Acesso a informações confi denciais por pessoas não autorizadas, principalmente 
senha do cartão do banco.

Perda de desempenho da rede, que pode ser a rede de computadores da empresa 
ou a própria Internet.

Monitoramento do computador (espiões).

Desorganização do sistema operacional.

A vacina para o computador não ser contaminado por um vírus é o antivírus. Um aplicativo 
que se tornou essencial principalmente no sistema operacional Windows, que tem uma 
lista grande de vírus direcionada a esse sistema. 

Para entender mais sobre este tópico leia:

VÍRUS de computador: o que são e como agem. Disponível em: <http://www.infowester.
com/virus.php>. Acesso em: 24 jul. 2008.

PRIMEIRO vírus de computador foi criado por adolescente há 25 anos. Disponível 
em: <http://idgnow.uol.com.br/seguranca/2007/07/13/idgnoticia.2007-07-
13.8750778632/>. Acesso em: 24 jul. 2008.

�

�

�

�

�

�

�
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Com base nas informações aqui passadas responda às seguintes questões:

1.  O software que coordena a impressão de documentos, o armazenamento nos 

discos rígidos e executa programas:

Gerenciador de Bancos de dados.

Gerenciador de informações pessoais.

Sistema operacional.

Planilha eletrônica.

2.  A Figura abaixo tem no livro de Capron (2004) na página 64. Mostra o 

diagrama conceitual de um sistema operacional e relaciona com aplicativos 

e hardware. Comente este esquema.

a)

b)

c)

d)
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03.  O tipo de software mais adequado para armazenar, atualizar, manipular e 

recuperar dados é chamado de:

a) Software de apresentação.

b) Gerenciador de bancos de dados.

c) Planilha eletrônica.

d) Software de comunicação.

04.  As informações fi nanceiras de uma empresa são mais bem controladas 

usando quais dos seguintes softwares:

a) Planilha eletrônica.

b) Processador de texto.

c) Software de comunicação.

d) Gerenciador de informações pessoais.

05. Sobre aquisição de software é verdadeiro afi rmar.

a) O software freeware é o mesmo que software livre;

b) O software shereware é o mesmo que freeware;

c) O software livre é o mesmo que software de domínio público;

d)  Os softwares freeware, livre e de domínio público, têm proteção diferentes 
apesar de serem distribuídos gratuitamente. 

Respostas:

01. C 02. O usuário trabalha com aplicativos. O software aplicativo não é capaz de comunicar-

se diretamente com o hardware, desse modo o sistema operacional serve como um 

intermediário entre o software aplicativo e o hardware. 03. B 04. A 05. D.

Leituras complementares

SOFTWARE livre: no governo do Brasil. Disponível em: <http://www.softwarelivre.gov.br/>. 
Acesso em: 24 jul. 2008.

WIKIPÉDIA. Sistema operativo. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_
operacional>. Acesso em: 24 jul. 2008.

______. Linux. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux>. Acesso em: 
24 jul. 2008.
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WIKIPÉDIA. Software. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Software>. Acesso 
em: 24 jul. 2008.

A leitura de fontes variadas de informação é importante para consolidar conhecimento 
e, na era da informação virtual, temos a facilidade de ter em casa ou no trabalho, ou 
em qualquer lugar que tenha um computador e um ponto de entrada para internet, 
informação disponível vinte quatro horas, de qualidade e gratuita. Recomendo os sítios 
relacionados anteriormente. São sítios que contêm a história do sistema operacional 
e outras informações importantes. O primeiro sítio é do governo federal, dedicado ao 
software livre. Leia os artigos e demais informações.

Nesta aula, aprendemos que o sistema operacional é o software mais 
importante, pois para o computador funcionar, ele tem que estar instalado. 
Aprendemos a identifi car os softwares aplicativos, seus tipos e maneira de 
adquiri-los. Finalizamos com o debate sobre software livre.

Na rede de computadores do laboratório, identifi que os softwares instalados 
e classifi que-os conforme visto nesta aula. Peça ajuda ao tutor quando não 
souber identifi car um software específi co. Não fi que sem saber a funcionalidade 
de nenhum software instalado. 

�
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Você verá

por aqui...

Objetivo

1

Introdução à Informática A03

Tópicos escolhidos para debate, por vocês estarem iniciando um curso técnico a
distância. Nesta modalidade de ensino, o computador com acesso à Internet é sua 
ferramenta fundamental para apropriação do conhecimento.

Nesta aula, iremos debater a infl uência do computador na sociedade, sua repercussão 
na economia, na inclusão social e principalmente na educação. 

  Perceber a importância da computação na economia.

  Compreender a necessidade de inclusão digital como política pública
urgente.

  Entender a modalidade de ensino a distância como oportunidade
educacional em países continentais como o Brasil.
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Introdução à Informática A03

Para começo 

de conversa...

Figura 1 – Rede de relacionamento ORKUT–
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O 
homem é um ser eminentemente social. Por toda a sua existência, procura 
relacionamento com outros para enfrentar melhor os desafi os. Em um mundo 
cada vez mais global, o local tenta se adaptar às fragilidades das fronteiras  

físicas. Tudo começou com a globalização da economia e do sistema fi nanceiro. Hoje 
está na cultura, na educação, no meio ambiente, etc. Os computadores, através da 
Internet, são o meio de comunicação dessa geração de indivíduos que tenta viver em 
um mundo sem fronteiras. As comunidades espalhadas pelo mundo passaram a se 
reunir em locais virtuais na Internet. Vários sítios criaram ferramentas para constituir 
comunidades que estabelecem relações num espaço virtual, conhecidos como rede social 
de relacionamento. Entre outros, os mais conhecidos são: Orkut, FaceBook e MySpace. 
Neste mundo real e virtual ao mesmo tempo é que seguirão os debates que vamos ter.

A economia 

na era digital

H
oje as organizações desejam se tornar uma empresa digital, ou seja, todo o
relacionamento com os fornecedores, clientes e funcionários se dá em formato 
digital. Nas empresas, os computadores armazenam os dados atualizados 

do estoque e, quando um produto está perto de zerar, é feito um pedido de compra 
automaticamente, sem interferência humana, direto ao computador do fornecedor.
Os clientes têm seus dados atualizados nos computadores da empresa, que a cada 
promoção identifi ca o cliente pelo perfi l e manda um aviso para chamá-lo à loja naquele 
período de promoção. O funcionário que solicita o período de suas férias não precisa 
ir ao departamento de recursos humanos, perdendo tempo produtivo, faz tudo da sua 
mesa, na rede de computadores da empresa, e recebe a resposta eletronicamente.

Note que as empresas que desejam ter seus relacionamentos de modo digital têm 
que contratar mão de obra com uma qualifi cação em informática para qualquer cargo. 
Então, as mudanças refl etem em todos os níveis nas esferas pública e privada. Na 
educação, o estudante deverá ter mais contato com ferramentas digitais, pois até a 
maneira de entender o mundo é diferente. Nas empresas, os treinamentos passam 
por transformações importantes, inclusive abrangendo o aprendizado digital. Em casa, 
a educação familiar fi cou mais complexa quando os fi lhos passaram a ter fontes de 
informações variadas de que os pais precisam estar atualizados para o debate. As 
políticas públicas na área da tecnologia da informação se tornam cruciais para o futuro 
do país. Essas políticas serão tema de debate em um tópico especifi co mais adiante.

No mundo, as transações comerciais entre empresas são as que mais usam o 
relacionamento digital, ou seja, as compras de estoque, os pagamentos entre contas, 
o planejamento em conjunto de produtos e serviços, entre outras rotinas empresariais. 
Porém, é o comércio eletrônico, onde os produtos são vendidos diretamente ao 
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consumidor, que mais chama a atenção do público em geral, e a mídia especializada 
explora bastante em debates econômicos. As duas maiores lojas de comércio eletrônico 
no Brasil se uniram em 2006, formando a maior loja de comércio eletrônico da América 
Latina, reforçando posição para competir em toda a América Latina em escala global 
(AMERICANAS..., 2006, extraído da Internet), essas empresas são as Lojas Americanas 
e Submarino.

Nos sítios a seguir, leia os artigos e faça um debate em grupo composto por 
quatro componentes, sobre o futuro das empresas na era digital. Identifi que,
entre as empresas que vocês freqüentam em seu município, a que está
mais próxima de uma empresa digital ou realiza alguns processos digitais
na rotina empresarial. O primeiro sítio é uma pesquisa da Universidade de
São Paulo (USP) sobre as empresas da grande São Paulo.

VIDAL, Antonio Geraldo da Rocha; SOUZA, César Alexandre de; ZWICKER, 
Ronaldo. iDigital: pesquisa do perfi l da empresa digital. Disponível em: 
<http://www.idigital.fea.usp.br/iDigital/Repositorio/0/Documentos/
iDigital_Conceitos.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2008.

Figura 2 – Lojas Americanas.com

Praticando...
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A EMPRESA digital: comércio e negócios eletrônicos. Ofi cina da Net, 27
fev. 2008. Disponível em: <http://www.ofi cinadanet.com.br/artigo/788/a_
empresa_digital_comercio_e_negocios_eletronicos>. Acesso em: 24 jul. 
2008.

EMPRESA digital. Relacionamentodigital.com, 3 out. 2006. Disponível em:
<http://www.relacionamentodigital.com/empresa-digital>. Acesso em: 24
jul. 2008.
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Políticas públicas

N
as empresas privadas, o ideal em tecnologia da informação é a empresa 
digital; nos órgãos públicos, é defi nido como governo digital. Governo digital é
o esforço do governo de disponibilizar informações, produtos e serviços através 

de meio eletrônico a qualquer momento e em qualquer local ao cidadão. Dentre as
políticas importantes na área de tecnologia da informação podem ser destacados: o
livro verde, criado no ano 2000 (SOCIEDADE...,, 2000), com diretrizes e parâmetros
para as políticas públicas de tecnologia da informação, objetivando no futuro, fazer 
do Brasil um país competitivo e com desenvolvimento sustentável; o Sistema Público 
de Escrituração Digital (SPED), que propicia efi ciência da arrecadação dos órgãos 
públicos e diminui a burocracia e a papelada nas empresas; o portal de compras do
governo (COMPRASNET), criado para diminuir a corrupção em licitações de compras 
governamentais; acompanhamento digital da freqüência escolar dos alunos do programa 
Bolsa Família (CONTRA..., 2005), com solução do Serviço Federal de Processamento de 
Dados (SERPRO); a inclusão social a partir da inclusão digital de comunidades carentes 
em todo o Brasil, através dos telecentros (INCLUSÃO DIGITAL, 2008).

Outros projetos são: patrocinar ponto de Internet via satélite para todo o Brasil como: 
IdBrasil; Portal Domínio Público, que é uma biblioteca digital; Portal da Transparência, 
que reúne informações sobre o uso do dinheiro público pelo Governo Federal; Projeto 
Casa Brasil do Governo Federal, que tem como principal objetivo reduzir a desigualdade 
social em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); obrigatoriamente, 
tem um telecentro nestas casas e o projeto patrocina cursos à distância. 

Essas iniciativas do governo ajudam a consolidar a democracia e dão mais transparência 
às ações dos governantes. O cidadão ganha força e fi scaliza melhor os gastos públicos. 
No governo federal, o portal de entrada é sítio do governo eletrônico.

Figura 3 – Sítio do Governo Eletrônico do Brasil
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Dentre as políticas públicas aqui identifi cadas, procure encontrar quais delas
benefi ciam, na prática, a sua comunidade. Foque principalmente na inclusão
digital. Vamos analisar se as políticas públicas estão sendo efetivas.

Ensino a distância (EAD)

C
om o advento da sociedade digital, apareceram novos paradigmas na área 
da educação e da formação, como a formação continuada, fator fundamental
na estabilidade do indivíduo no mercado de trabalho. Com a necessidade de

adaptação ao ambiente competitivo e globalizado, as empresas exigem dos candidatos 
a emprego um grau de conhecimento consolidado para assumir os desafi os que as 
novas tecnologias trazem. Esperam também que esses indivíduos que aprenderam 
uma tecnologia tenham condição de manterem-se atualizados nas novas tecnologias 
substitutas que aparecerem. Hoje, o tempo é cada vez mais aproveitado nas empresas 
para vencer os concorrentes. A impossibilidade de se ausentar por algum tempo na 
empresa para se aperfeiçoar faz com que o ensino a distância seja cada vez mais
utilizado nas empresas como ferramenta de atualização da força de trabalho.

O governo tem a responsabilidade de oportunizar a quem não pode pagar para ter 
educação a chance de completar seus estudos, inclusive cursos técnicos e superiores 
direcionados ao mercado de trabalho. O governo ampliou a rede federal de educação 
profi ssional e tecnológica (SETEC,, 2007), ampliou as vagas nas universidades públicas
(REUNI,, 2008) e propiciou bolsa de estudo em universidade privada (PROUNI,, 2008). 
Porém, é pouco para um país do tamanho do Brasil e com défi cit educacional imenso. O 
gargalo do crescimento sustentável que o Brasil tanto almeja passou a ser a educação 
do trabalhador brasileiro. A solução viável posta em prática pelo Ministério da Educação 
(MEC) é o ensino a distância, tanto na formação de nível superior, através da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), como na formação técnica de nível médio, através da Escola 
Técnica Aberta do Brasil (e-Tec Brasil).

Int_Info_A03_RF_Z_SF_270309.indd   CpTxt7Int_Info_A03_RF_Z_SF_270309.indd   CpTxt7 27/03/09   16:4927/03/09   16:49



Responda aqui

3Praticando...

8

Introdução à Informática A03

 Figura 4 – Portal do MEC

Vocês estão começando um curso técnico à distância. Listem suas
expectativas em relação ao curso e os objetivos pessoais que desejam
realizar. Compare com os dos colegas de sala e guarde para comparar com
a realidade no fi nal do curso.
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Para saber mais...

COMPRASNET. Visite: 
<http://www.comprasnet.gov.br/>.

ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL. Visite: 
<http://etecbrasil.mec.gov.br/>.

FACEBOOK. Visite: 
<http://pt-br.facebook.com/>.

GOVERNO ELETRÔNICO DO BRASIL. Visite:
<http://www.governoeletronico.gov.br/>.

IDBRASIL. Visite: 
<http://www.idbrasil.gov.br/>.

LOJAS AMERICANAS. Visite: 
<http://www.americanas.com.br/>.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Visite:
<http://portal.mec.gov.br/index.php>.

MYSPACE. Visite: 
<http://www.myspace.com/>.

ORKUT. Visite:
<http://www.orkut.com/>.

PROJETO CASA BRASIL. Visite:
<http://www.casabrasil.gov.br/>.

PORTAL DOMÍNIO PÚBLICO. Visite:
<http://www.dominiopublico.gov.br/>.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Visite: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/>.

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. Visite: 
<http://www.serpro.gov.br/>.

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL. Visite: 
<http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/>.

SUBMARINO. Visite: 
<http://www.submarino.com.br/>.

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. Visite:
<http://uab.capes.gov.br/>.
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Leituras complementares

MORAN, José Manuel. O que é educação a distância. Disponível em: <http://www.eca.
usp.br/prof/moran/dist.htm>. Acesso em: 24 jul. 2008.

SANTOS, Eduardo Toledo; RODRIGUES, Marcos. Educação à distância: conceitos, 
tecnologias, constatações, presunções e recomendações. São Paulo: Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, 1999. 

A leitura de fontes variadas de informação é importante para consolidar conhecimento 
e, na era da informação virtual, temos a facilidade de ter em casa ou no trabalho, ou 
em qualquer lugar que tenha um computador e um ponto de entrada para Internet, 
informação disponível vinte quatro horas de qualidade e gratuita. Recomendo os sítios 
anteriores, relacionados ao entendimento de ensino a distância.

PRADO, Ricardo. Estamos todos conectados. Fala Mestre!, ed. 164, ago. 2003. 
Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/edicoes/0164/aberto/mt_243489.
shtml>. Acesso em: 30 dez. 2008. 

PATOLLI, Luiz. Pierre Levy discorre sobre as inteligências coletivas. Rabisco, ed. 3, set./
out. 2002. Disponível em: <http://www.rabisco.com.br/03/pierrelevy.htm>. Acesso 
em: 30 dez. 2008.

Um tema que o fi lósofo Pierre Lévy, um estudioso do ciberespaço, traz ao debate é a 
inteligência coletiva (o compartilhamento de informação em rede de computadores, no 
caso a Internet). Leia as entrevista com Pierre Lévy nos endereços abaixo para fi nalizar 
este tópico:

  Pierre Lévy é fi lósofo.

Nasceu em 1956, na

cidade de Túnis (Tunísia).

Realizou seus estudos 

na França, doutorou-se 

em Sociologia e em 

Ciências da Informação

e da Comunicação.

  Ciberespaço é o espaço 

das comunicações por 

rede de computador. Sua 

comunicação acontece 

de forma virtual. Faz

uso dos meios de 

comunicação modernos, 

destacando-se entre 

eles a Internet.

(WIKIPÉDIA, 2008, 

extraído da Internet.).

PIERRE LÉVY

CIBERESPAÇO

Esta aula foi reservada para um debate importante em que foram repassados 
conceitos e informações sobre as mudanças na sociedade e nas empresas 
com a inserção dos computadores e da Internet. O debate seria incompleto 
se a política pública fosse deixada à margem do debate, até para entender 
a solução do problema nesse novo contexto. E o mais importante, como a 
educação está respondendo a este desafi o do mundo digital.
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Com base nas informações da aula e das leituras nos sítios indicados,
responda às seguintes questões:

1. Nas leituras que você fez, qual o futuro das empresas em um mundo
globalizado sem o acesso a Internet?

2. Qual a definição de ensino a distância para você? As leituras
complementares devem ter lhe ajudado a conceituar. 

3. Que políticas públicas aqui apresentadas você achou mais signifi cativa?
Comente.
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Software: o que é um editor de texto: 
utilização do teclado e o mouse

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

Raimundo Nonato Camelo Parente
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Você verá

por aqui...

Objetivo

N
esta aula, iremos aprender o que é um editor de texto e onde encontrá-lo nos 
sistemas operacionais Linux e Windows. Em seguida, serão abordados os 
periféricos de entrada de dados imprescindíveis para trabalhar com editor de 

texto, que são o teclado e o mouse. Esta aula é uma preparação para trabalhar com 
um editor de texto, que é o conteúdo da aula 05.

Antes disso, é importante que você saiba que o sistema operacional vem com vários 
aplicativos nativos. Os mais utilizados são as ferramentas de sistemas, que servem 
para otimizar o computador, e os de entretenimento, para ouvir música e ver vídeos. Logo 
após, vem o editor de texto e software de tratamento de imagem. Para a necessidade 
do curso, um editor de texto é a necessidade inicial para você.

Identifi car o local onde localiza no menu iniciar do Windows e 
do Linux.

Conhecer um editor de texto.

Compreender as funções das teclas mais utilizadas do teclado 
do computador.

Aprender a trabalhar com o mouse.

Entender que hábitos podem ser nocivos à saúde ao utilizar o 
computador e de que maneira preveni-los.

�

�

�

�

�
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Para começo 
de conversa...

Figura 1 – editar texto
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A necessidade de editar textos no dia a dia é notada no 
trabalho, na escola ou mesmo em casa. Normalmente, o 
primeiro software de que o usuário necessita é um editor 
de texto. Com certeza, essa é uma categoria das mais 
utilizadas e é considerada imprescindível em uma empresa 
e no lar para trabalhos escolares. O teclado e o mouse são 
os periféricos utilizados para escrever e manipular textos no 
computador. O teclado é para digitar, e o mouse para facilitar 
o acesso ao menu e navegar mais rapidamente pelo texto. 
Vamos entrar agora no ambiente dos editores de texto.
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Editor de texto

O editor de texto é um software preparado para criar e manipular textos. O sistema 
operacional vem com vários aplicativos para facilitar a vida do usuário; entre esses 
aplicativos está o editor de texto. No Windows, o editor de texto fi ca em Acessórios. 
São dois editores: Bloco de notas, com formatação básica de texto, e o Wordpad, com 
formatação complexa de texto. 

Figura 2 – Localização do Bloco de notas e o Wordpad no Windows

Figura 3 – Tela do Bloco de notas e o Wordpad do Windows
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No Linux, essa ferramenta de texto fi ca em Utilitários. Por ser um software livre, as 
opções são mais variadas do que o Windows. Exemplo de um conhecido é o Kate, com 
formatação complexa. 

Figura 4 – Localização do Kate no Linux

Figura 5 – Tela do Kate do Linux

Trabalhar com o Editor de texto será assunto da próxima aula. Nesta, como está no objetivo, 
além de apresentar o software, será detalhada a função do teclado e do mouse.
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Entre nos editores de texto aqui 
apresentados e tente digitar algum texto 
simples. Tanto pode ser no sistema 
operacional Linux como no Windows, o 
que estiver disponível, pois os princípios 
são os mesmos. Se quiserem explorar 
os recursos, estejam à vontade, porque 
mais à frente serão detalhados, e o que 
não for entendido irá fi car como dúvida 
para a aula seguinte.

�

Teclado

O teclado, em conjunto com o mouse, são os periféricos de entrada mais utilizados 
nos computadores. Nos editores de textos, essa dupla de periféricos é fundamental e 
imprescindível. Cada país tem o seu teclado padrão. O do Brasil segue os padrões da 
Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT). Na verdade, a ordem das letras no 
teclado é apenas uma cópia do padrão da máquina de escrever, criada e patenteada 
pelo inventor americano Christopher Scholes (1819 – 1890), em 1868, com o intuito 
de organizar as teclas aproximando os pares de letras mais usados na língua inglesa. 
O teclado é conhecido por QWERTY, nome dado devido à disposição das primeiras seis 
teclas. (WIKIPÉDIA, 2008b). O teclado brasileiro seguiu o mesmo padrão, acrescentando 
o Ç após a letra L. Porém, outros países seguiram outro padrão conhecido como AZERTY 
(WIKIPÉDIA, 2008a) como é o caso da França. 
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Figura 6 – Teclado brasileiro padrão ABNT

Teclas alfabéticas

São a maioria das teclas e as mais utilizadas na digitação de textos. Estão caracterizadas 
no formato maiúsculo. Porém, a digitação pode ser realizada em maiúsculo ou minúsculo, 
dependendo da tecla “Caps Lock” estar ativa ou não. Na fi gura a seguir tem o esquema 
de ativação da letra maiúscula. 

Figura 7 – Tecla Caps Lock

Tecla Enter

A digitação é efetuada e, ao fi nal da página, é criada uma nova linha para continuar o 
texto, ou seja, a quebra de linha é automática. Porém, se a digitação terminar antes do 
fi nal de linha, pode ser forçada a criação de uma nova linha com a tecla Enter, que em 
alguns teclados é representada apenas pela seta “  ”. A tecla Enter pode ser usada 
também para criar linha em branco entre textos. 
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Figura 8 – A tecla Enter

Teclas especiais

As teclas Ctrl, Alt, Shift (  ),  e Tab (  ) são teclas especiais que têm as seguintes 
funções:

Quadro 1 – Funções das teclas especiais do teclado

Teclas Funções

CTRL Serve para, em conjunto com uma letra pré-defi nida, funcionar como 

atalho para um recurso do menu. Exemplo: Ctrl + C (copia um texto 

selecionado).

ALT Serve para acessar o menu do editor de texto sem utilizar o 

mouse.

SHIFT ( � ) Serve para digitar a letra em maiúsculo enquanto o Shift estiver 

pressionado, caso o Caps Lock não esteja ativado. O inverso também 

acontece com o Caps Lock ativado; digita-se temporariamente em 

minúsculo. Outras funções são: colocar acentuação nas palavras e 

digitar os caracteres acima dos números (! @ # $ % ¨& * ( )).

� Serve para chamar o menu Iniciar do Windows sem necessitar do 

mouse.

TAB (�) Serve para criar parágrafo e tabulação.
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Teclas numéricas

As teclas numéricas facilitam as digitações de uma quantidade grande de números. São 
muito utilizadas na digitação de orçamento e textos fi nanceiros. No teclado alfabético, 
você pode digitar números, porém, só tem viabilidade quando a quantidade de números 
é pequena. Caso contrário, perde produtividade. Para facilitar a digitação dos números, 
é colocado um segundo Enter próximo às teclas numéricas.

Figura 9 – Teclas numéricas

Teclas de movimentação e exclusão

As teclas de movimentação e exclusão podem facilitar muito um trabalho de digitação, 
pois fornece um atalho para o deslocamento no texto. Veja as facilidades no quadro a 
seguir:

Figura 10 – Teclas de movimentação e exclusão
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Quadro 2 – Teclas de movimentação e exclusão

Teclas Funções

INSERT Quando acionada, permite que você sobrescreva o texto, ou seja, 

digite passando por cima do que já estava digitado. Caso contrário, 

a digitação empurra o texto para frente sem sobrepor.

DELETE Serve para apagar o que está depois (à direita) do cursor .

HOME Leva o cursor para o início da linha.

END Leva o cursor para o fi nal da linha.

PAGE UP Move o cursor uma tela acima.

PAGE DOW Move o cursor uma tela abaixo.

BACKSPACE (⌫) Serve para apagar o que está antes (à esquerda) do cursor.

Barra de espaço Serve para dar espaço entre as palavras.

Teclas de funções e Esc

As teclas de funções que vão do F1 até o F12 têm fi nalidades diversas dentro de um editor de 
texto. Cada editor tem suas funções específi cas. Por exemplo, no Wordpad, o F3 tem a função 
de localizar um conjunto de caracteres. O ESC é uma tecla de escape que serve para concluir 
uma rotina que esteja processando, porém, nos editores de textos não funciona.

Figura 11 – Teclas de funções e de escape

Teclas print screen

A tecla Print Screen é muito utilizada para capturar a tela do computador e disponibilizá-la 
em uma área da memória de trabalho para ser colada em um texto como imagem. As outras 
teclas seguintes, SCROLL LOCK e PAUSE/BREAK não têm uma função específi ca dentro do 
editor de texto.

Figura 12 – Teclas Print Screen, Scroll lock e Pause/Break

Cursor

Cursor é a barra 

que fi ca piscando, 

indicando o lugar em 

que está escrevendo
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As teclas de navegação são utilizadas para caminhar o cursor no texto, tanto na horizontal 
(esquerda e direita) ou na vertical (para cima e para baixo).

Figura 13 – Teclas de navegação

Dispositivos apontadores

Depois do teclado, um dispositivo apontador é o periférico mais utilizado para se 
comunicar com um computador, principalmente na manipulação de editores de texto. 

O dispositivo apontador tem a fi nalidade de posicionar o ponteiro na tela, o qual pode 
vir de várias formas, porém, o mais comum é uma seta. Os dispositivos apontadores 
existem de vários tipos e vêm com um ou mais botões para indicar a ação a ser feita, 
assim que o ponteiro for posicionado no lugar desejado. Um ou dois cliques no botão 
executa um programa, abre um menu de opção, seleciona um objeto, etc.

Figura 14 – Confi guração do ponteiro no Windows
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O layout ou arranjo do teclado vindo das 
máquinas de escrever não é unanimidade 
e nem aceito pacifi camente por todos. 
Existe um projeto da década de 30 que 
estabelece outro padrão, conhecido 
como teclado simplificado Dvorak 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Teclado_
Simplifi cado_Dvorak>. E para o padrão 
nacional tem o teclado nativo BR <http://
tecladobrasileiro.org/>. Discuta com a 
turma a viabilidade de estes teclados 
serem um dia aceitos.

�

Mouse

É o dispositivo apontador mais utilizado nos computadores pessoais. Tem o tamanho 
de uma palma da mão e é movimentado sobre uma superfície plana para efetivar um 
movimento correspondente do ponteiro na tela. O tipo mais comum é o mouse de dois 
botões, com uma tecla de rolagem no meio que funciona como um terceiro botão, porém 
a função principal no editor de texto é rolar as páginas. 

Figura 15 – Mouse F
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O mouse facilita várias ações que podem ser feitas com o teclado. Por exemplo, para 
inserir um texto em um local qualquer, em um editor de texto, você movimenta o ponteiro 
do mouse até o lugar desejado do texto e depois dá um clique no botão para defi nir o 
local que o cursor vai fi car para inserção do novo texto. Para selecionar um trecho do 
texto, é só clicar no começo da seleção e, segurando o botão direito do mouse, arrastar 
o cursor até o fi nal da seleção. 

Mouse mecânico

O mouse mecânico tem uma pequena esfera na parte inferior que rola à medida que o 
mouse é movimentado, fazendo com que o ponteiro na tela do computador se movimente 
também na mesma direção do mouse.

Figura 16 – Parte interna de um mouse mecânico
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Mouse óptico

O mouse óptico usa um feixe de luz para monitorar o movimento do mouse. Hoje 
corresponde à maioria dos mouses à venda no mercado. A vantagem dos mouses 
ópticos sobre os mouses mecânicos é que, por não possuírem partes móveis, sua 
durabilidade é maior. Outra vantagem é não acumularem, com o tempo, sujeira nas 
engrenagens, tornando desnecessárias as limpezas periódicas. Os mouses, sejam 
ópticos ou mecânicos, são conectados na porta serial ou USB, que fi ca atrás do 
computador, sendo a USB predominante nos micros novos. 
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Defi nição Dispositivos

TrackBall – Variação do mouse mecânico, 
porém, com a esfera na parte de cima dos 
dispositivos. Assim, você rola a esfera 
diretamente com a mão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trackball 

Figura 17 – Parte de baixo de um mouse óptico

F
o
n
te

: <
ht

tp
:/

/s
p.

qu
eb

ar
at

o.
co

m
.b

r/
cl

as
si

fi c
ad

os
/m

ou
se

-o
pt

ic
o-

8
0
0
dp

i-
pr

et
o-

ps
2
-a

lta
-re

so
lu

ca
o_

_1
1
8
1
9
1
.h

tm
l>

. A
ce

ss
o 

em
: 3

0
 ju

l. 
2
0
0
8
.

Outros dispositivos apontadores

Outros dispositivos apontadores muito utilizados estão no quadro seguinte:

Quadro 3 – Dispositivos apontadores
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Touchpad – Utilizado em notebook, é 
uma superfície retangular sensível à 
pressão e, quando se movimenta o dedo 
nessa superfície, esses movimentos são 
reproduzidos com o ponteiro na tela. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Touchpad 

Mesa gráfi ca – É uma prancheta retangular 
que contém uma grade invisível de pontos 
eletrônicos. O usuário desenha com uma 
caneta ótica que, quando passa pelos 
pontos eletrônicos, transmite sinais 
que são enviados ao computador. Muito 
utilizada por arquitetos e engenheiros.

 http://clagueblog.wordpress.com/ 

Dispositivos sem fi o

A 
tecnologia de dispositivo sem fi o está fi cando cada vez mais sedimentada na 
sociedade. A facilidade de funcionar sem precisar daquele monte de cabo que 
enfeia o ambiente e aumenta o custo de infra-estrutura fez aumentar a venda 

desses dispositivos. A demanda por teclado e mouse sem fi o é crescente e tende a 
consolidar como padrão no futuro devido os benefícios e não necessitar velocidade 
de transmissão. Esses dispositivos vêm com uma central que liga no computador e 
recebe a comunicação à distância do teclado e do mouse.
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Figura 18 – Teclado e mouse sem fi o da Microsoft
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Hábito saudável

O computador mudou hábitos saudáveis que o ser humano precisa manter, a começar 
pelo tempo em que se fi ca sentado na frente do computador; a postura com que se 
trabalha durante esse longo tempo sentado e a maneira de lidar com o ambiente que o 
cerca também foram outras mudanças. Vamos debater essas variáveis que passarão 
a existir no ambiente de estudo a distância. 

Problemas decorrentes da má postura no 

trabalho 

A má postura ao sentar-se pode causar vários problemas, tais como dores lombares e 
escolioses. Não é só na coluna que o mal é identifi cado, mas também nas articulações 
das mãos, cotovelo, joelho, etc. O exagero de tempo digitando ou navegando na Internet 
sem os devidos cuidados com a mobília e a postura pode causar uma doença séria 
e silenciosa, a LER (Lesões causadas por esforços repetitivos) ou DORT (Distúrbios 
Osteomoleculares Relacionados ao Trabalho). 
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Figura 19 – Lesão por Esforço Repetitivo (LER) F
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A LER é uma infl amação provocada por atividades que exigem movimentos manuais 
repetitivos, continuados, rápidos e/ou vigorosos, durante um longo período de tempo. 
Pode não parecer, mas ao utilizar o computador por muito tempo para digitar, jogar, 
navegar na Internet e fazer outros trabalhos, você estará colocando seu corpo em perigo, 
se não seguir algumas recomendações.

Antes das recomendações, vamos identificar os sintomas da ler: desconforto, 
enrijecimento ou dor nas mãos, pulsos, dedos, antebraços e cotovelos, além de coceira, 
frio, dormência ou perda de força e coordenação nas mãos, dores durante o sono e 
perda do movimento das articulações.

A prevenção é a melhor arma contra toda e qualquer doença. Então, as ações preventivas 
são:

Descanso periódico (a cada 50 minutos de digitação tenha 10 minutos 
de descanso).

Não apoiar os pulsos durante a digitação.

Mover as mãos sobre o teclado em vez de mover os dedos para alcançar 
as teclas.

Descansar as mãos sobre o colo ou ao lado do teclado em vez de mantê-
las sempre sobre o mesmo.

Usar ambas as mãos para digitar teclas combinadas (acentuação, Ctrl 
+ Alt + C, etc).

Não curvar os pulsos, que devem fi car em um ângulo que mantenha os 
dedos em linha com o antebraço.

Usar teclados ergonômicos (teclado adaptado às exigências do 
usuário).

�

�

�

�

�

�

�
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Usar telas e luvas especiais somente com recomendação médica.

Usar mobiliário ergonômico (adaptado ao posto de trabalho), 
principalmente cadeiras com regulagem de altura.

�

�

O mobiliário tem que ser ergonômico para se manter com uma postura adequada. Veja 
a recomendação abaixo, retirada do sítio da Dell computadores:

“Para seu conforto e efi ciência, observe as seguintes regras de ergonomia ao confi gurar 
e utilizar o sistema de computador:

Estudo das relações 

entre o homem e a 

máquina, visando a 

melhorar as condições 

de trabalho e o 

conseqüente aumento 

da produtividade. 

(Dicionário Aulete)

Posicione o computador de forma que o monitor e o teclado fi quem 
diretamente à sua frente quando trabalhar nele. Existem prateleiras 
especiais no mercado para ajudá-lo a corrigir a posição do teclado.

Coloque o monitor a uma distância confortável de visualização (geralmente 
de 50 a 60 cm dos seus olhos).

Certifi que-se de que a tela do monitor esteja ao nível dos olhos ou 
levemente abaixo ao se sentar em frente do monitor.

Ajuste a inclinação do monitor, as confi gurações de contraste e brilho e 
as luzes à sua volta (como luzes de cima, luminárias e cortinas ou janelas 
próximas) para reduzir refl exos ou brilho na tela do monitor.

Use uma cadeira que forneça um bom suporte para a região lombar.

Mantenha os antebraços na horizontal com os pulsos em uma posição 
confortável neutra, ao utilizar o teclado ou o mouse.

Sempre deixe um espaço para descansar as mãos ao utilizar o teclado 
ou o mouse.

Deixe que os braços fi quem naturalmente caídos nas laterais.

Sente-se ereto, com os pés apoiados no chão e os quadris nivelados.

Ao sentar, mantenha o peso das pernas em seus pés e não na frente do 
assento da cadeira. Ajuste a altura da cadeira ou use um apoio para os 
pés, se necessário, para manter uma postura apropriada.

Varie as suas atividades de trabalho. Tente organizar seu trabalho de 
forma que você não tenha de digitar por longos períodos. Ao parar de 
digitar, tente fazer atividades que usem as duas mãos.”

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Figura 20 – Postura adequada para digitar
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Irritação nos olhos

Estudos indicam que uma pessoa, quando trabalha com um terminal de vídeo, pisca 
apenas um sexto no número de vezes que um ser humano pisca. Então, passar muito 
tempo na frente do monitor de vídeo pode causar os seguintes problemas: irritação, 
cansaço, comichão, secura ou ardor nos olhos, difi culdade de foco entre o terminal de 
vídeo e os textos próximos, visão dobrada ou embaraçada, dores de cabeça, margens 
ou restos de imagens coloridas e aumento da sensitividade à luz.

A prevenção é seguir as seguintes rotinas:
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Descansar a vista periodicamente, olhando para outros objetos na 
sala.

Controlar a fonte de brilho, diminuindo o contraste entre o fundo da tela 
e os textos.

Colocar equipamentos em posições que evitem refl exos.

Fazer check-ups com regularidade.

A altura dos olhos deve estar alinhada com o topo da tela.

Ficar uma distância adequada do monitor (60 cm).

Posicionar o monitor em um ângulo ligeiramente superior a 90 graus.

�

�

�

�

�

�

�

Tecnoestresse

O estresse induzido pelo uso do computador é notório para os usuários que não seguem 
uma rotina satisfatória do ponto de vista da ergonomia. Seguir as prevenções acima e 
fazer exercício regularmente para quem tem rotina extensa na frente do computador é 
essencial para manter o equilíbrio do corpo e da mente. Alguns dos sintomas são: a 
exasperação, a hostilidade em relação às pessoas, a impaciência e a fadiga.

Figura 21 – O tecnoestresse: a doença da modernidade
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3

Responda aqui

Praticando...

Entre no sítio <http://www.ergonomia.
com.br/> e nas seções ergonomia, 
LER/DORT e ginástica, leia e faça um 
trabalho sobre ergonomia abrangendo 
os seguintes tópicos: conceito, origem, 
cronologia, rotina para trabalhar com 
computadores, ginásticas laborais. Pode 
procurar também outros sítios na Internet 
sobre o assunto. 

�

Com base nas informações aqui passadas responda às seguintes 
questões:

01. Para que serve a tecla Print Screen do teclado?

02. Que dispositivo apontador normalmente vem em notebook?

a) TrackBall.

b) Touchpad.

c) Mouse mecânico.

d) Mouse óptico.

�

�

�

�

�

�

�
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5Praticando...

01. Qual a vantagem do mouse óptico para o mouse mecânico?

02. Que doença apresenta o sintoma de difi culdade de foco entre o terminal 
de vídeo e os textos próximos?

a. LER ou DORT.

b. Tecnoestresse.

c. Irritação nos olhos.

d. Escoliose.

03. Diga três posturas adequadas que se deve ter ao se digitar:

�

�

�

�

�

�

�

1 – 

2 –

3 – 

Int_Info_A04_GR_ZM_311008.indd   CpTxt21Int_Info_A04_GR_ZM_311008.indd   CpTxt21 31/10/2008   17:01:1531/10/2008   17:01:15



22

Introdução à informática A04

Respostas:
ATIVIDADE 1: 01.  Serve para capturar a tela do computador e disponibilizá-la em uma área da 

memória de trabalho onde pode ser colado em um texto como imagem. 02. B 

ATIVIDADE 2: 01. Não possuem partes móveis, com isso sua durabilidade é maior e não acumulam 

sujeira, com o tempo, nas engrenagens, tornando desnecessárias as limpezas periódicas. 02. 

C 03. Não apoiar os pulsos durante a digitação. Mantenha os antebraços na horizontal com os 

pulsos em uma posição confortável neutra ao utilizar o teclado ou o mouse. Ao sentar, mantenha 

o peso das pernas em seus pés e não na frente do assento da cadeira.

Leituras Complementares

ALECRIM, Emerson. Mouses: funcionamentos, tipos e principais características. 
InfoWester, 21 abr. 2008. Disponível em: <http://www.infowester.com/mouse.php>. 
Acesso em: 30 jul. 2008.

BLOG DO CDC. Curso de digitação. 11 abr. 2008. Disponível em: <http://blogdocdc.
blogspot.com/2008/04/curso-de-digitao.html>. Acesso em: 30 jul. 2008.

IDÉIA SOCIAL. Cuide de sua postura. Disponível em: <http://www.ideiasolucao.com.
br/postura.htm>. Acesso em: 30 jul. 2008.

A leitura de fontes variadas de informação é importante para consolidar conhecimento 
e, na era da informação virtual, temos a facilidade de ter em casa ou no trabalho, ou 
em qualquer lugar que tenha um computador e um ponto de entrada para Internet, 
informação disponível vinte quatro horas, de qualidade e gratuita. Recomendo os sítios 
relacionados abaixo. São sítios mostrando dicas do teclado e digitação, fundamentos 
do mouse e posturas para digitar.

Nesta aula, aprendemos o que é um editor de texto e a utilização dos 
periféricos de entrada de dados: teclado e mouse. Aprendemos também a 
postura correta de trabalhar no computador, que é importante para melhorar 
a qualidade de vida.
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Auto-avaliação

Faça uma lista de quais atividades podem ser realizadas com editores de 
textos. Faça um resumo sobre a função do teclado e do mouse em um 
editor de texto e, para fi nalizar, faça uma lista de prevenções de doenças 
na coluna, nas articulações, nos olhos e de stress causado pelo uso 
contínuo do computador. 

�

Referências

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Pearson 
Printice Hall, 2004.

WIKIPÉDIA. AZERTY. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/AZERTY>. Acesso 
em: 30 jul. 2008a.

______. QWERTY. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/QWERTY>. Acesso em: 
30 jul. 2008b.
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Anotações
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Você verá

por aqui...
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Objetivo

N
esta aula, iremos aprender a produzir texto utilizando um editor de texto que vem 
nos sistemas operacionais Linux e Windows. A aula terá, como metodologia, 
o aprendizado dos comandos, a partir da produção de pequenos textos pré-

selecionados para aplicar as formatações de textos, começando com as básicas e 
aprofundando as formatações.

Na aula anterior, foi apresentado o editor de texto que vem com o sistema operacional. 
Você estudou dois periféricos importantes de entrada de dados, o teclado e o mouse. 
Agora, chegou a hora de trabalhar com o editor de texto. Preparar documentos e produzir 
trabalhos com qualidade nestes módulos iniciais até aprender um processador de texto 
mais elaborado, o que acontecerá no próximo módulo do curso.

Identifi car os comandos de um editor de texto.

Editar documento utilizando um editor de texto com os recursos 
mais comuns.

Aprender a copiar e recortar texto na mesma janela ou em janelas 
diferentes.

Aprender a localizar e substituir palavras ou frases em um 
documento.

Saber imprimir documento.

�

�

�

�

�
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Para começo 

de conversa...

O tempo da máquina de escrever passou. Entregar trabalho escrito à mão restringe-
se, hoje, ao ensino fundamental. Todo documento produzido por você, neste 
curso, será digitado em algum editor de texto. Este software foi desenvolvido 

para digitar texto, trabalhar com diversas formatações, inserir fotos e tudo com correção 
e produtividade. Os editores de textos que vêm com o sistema operacional cumprem 
sua fi nalidade, porém existem editores mais elaborados que fi cam na categoria de 
processadores de textos. São mais robustos e trazem mais recursos podendo inclusive 
editar jornais e trabalhar com formatações bem mais complexas como colunas, 
tabelas diversas, gráfi cos, desenhos, correção ortográfi ca e gramatical, etc. Esses 
processadores de textos farão parte do curso de vocês apenas no módulo seguinte. 
Para os trabalhos iniciais a nossa ferramenta de trabalho será os editores de textos 
que estamos aprendendo.

Visão geral 
do editor de texto

P
oderíamos praticar em qualquer editor de texto que foi mostrado na aula anterior ou 
em outros existentes, porque os comandos são os mesmos. Para não fi car muito 
extenso, vamos trabalhar apenas com um. O escolhido foi o WordPad, que é um 

editor de texto do sistema operacional Windows. Mas sabendo que tudo que fi zermos aqui 
é valido para os outros editores que trabalham com formatação de texto complexa.
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Figura 1 – Visão geral da janela do WordPad

Figura 2 – Detalhe da janela do WordPad

Área de digitação – Esta área é utilizada para edição dos seus textos.

Barra de rolagem – É exibida quando o tamanho da janela não for sufi cientemente 
grande para mostrar todo o conteúdo do texto. Tem a função de rolar na vertical o 
conteúdo da janela.
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Barra de titulo – Onde se encontra a identifi cação do nome do documento seguido do 
programa; no caso, é o WordPad que está sendo usado. Mantém, também, os botões: 
minimizar, maximizar e fechar.

Barra de menus – Onde se encontram os menus com grupos de comandos disponíveis 
no WordPad.

Barra de ferramentas – Os botões da barra de ferramentas são atalhos para tarefas 
comuns dos comandos da barra de menus, como criar ou salvar um arquivo. Para exibir 
uma descrição de cada ícone da barra de ferramentas, posicione o mouse sobre ele. 

Barra de formatação – Os botões da barra de formatação alteram a formatação do texto, 
colocando-o, por exemplo, em negrito ou sublinhado. Para formatar um texto, selecione-o 
e clique no botão apropriado na barra de formatação.

Régua – Você pode utilizar a régua para defi nir uma parada de tabulação clicando no 
local da régua onde a parada de tabulação deve aparecer. Para excluí-la, arraste-a para 
fora da régua.

Barra de status – A barra de status fornece informações adicionais sobre os botões e 
comandos do WordPad. Você passa o mouse pelo comando e uma informação, indicando 
para que o comando serve, será mostrada.

Barra de menus

Todos os comandos disponíveis do editor de texto estão na barra de menus, que é 
dividida em seis grupos de comandos:

Arquivos – Ficam neste grupo os comandos de manipulação do arquivo texto, como 
salvar o arquivo, abrir um novo arquivo, etc.

Editar – Ficam neste grupo os comandos de editoração do texto como localizar e 
substituir textos, mover e copiar textos, etc.

Exibir – Ficam neste grupo os comandos de exibição da janela do editor de textos.

Inserir – Os comandos aqui disponíveis é a inserção de data e hora atual no texto e 
objetos variados, como uma equação matemática utilizando o Microsoft equation 3.0.

Formatação – São todos os comandos de formatação de texto como fonte (tipo de letra, 
cor, tamanho, negrito, etc), parágrafo, tabulação e marcadores.

Ajuda – Aqui fi cam os tópicos de ajuda do WordPad. Qualquer dúvida sobre algum 
comando você encontra em um ou mais tópicos que ensina(m) como utilizar.

Int_Info_A05_GR_MZ_SF_SI_311008.CpTxt4   CpTxt4Int_Info_A05_GR_MZ_SF_SI_311008.CpTxt4   CpTxt4 31/10/2008   17:05:4631/10/2008   17:05:46



5

Introdução à Informática A05

Figura 3 – Barra de Menus

Barra de ferramenta

Na barra de ferramenta fi cam atalhos para alguns comandos da barra de menu. São os 
comandos mais utilizados na elaboração de um texto.

Figura 4 – Barra de ferramenta

Barra de formatação

Na barra de formatação fi cam atalhos dos comandos de formatação da barra de menus. 
Apenas as margens esquerda e direita do parágrafo e tabulação não são contempladas, 
pois podem ser realizadas com a régua.

Figura 5 – Barra de formatação
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Régua

A régua facilita muito na hora de estabelecer as margens direita e esquerda dos 
parágrafos, como também as tabulações.  

Vá à barra de menus e, em Ajuda, veja em tópicos de ajuda tudo o que 
foi visto até aqui para familiarizar-se em tirar dúvida com rapidez. Procure 
sempre em índice, porque torna a busca mais fácil. Veja na Figura 9, a seguir, 
a busca por recuando texto.

Figura 6 – Régua

Através da régua nós temos uma idéia da formatação de impressão. Tudo que for 
impresso e os recuos da direita e esquerda são os que fi cam na parte interna da régua. 
Por isso, no menu exibir, em opções, você deve escolher a “quebra automática de linha” 
e “ajustar na régua”. 

Figura 7 – Ajustar na régua
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Figura 8 – Tópicos de ajuda

Trabalhando com 
o editor de texto
Neste tópico vamos trabalhar com um texto grande: digitar, formatar, salvar e imprimir 
o documento.

Digitar o texto

Com o ensinamento da aula passada sobre o teclado e o mouse fi ca fácil digitar o texto 
que vamos trabalhar. Neste primeiro contato teremos a preocupação com a digitação e, no 
segundo momento, em formatar tudo que foi digitado. Primeiro digite o título na primeira 
linha. E depois digite todo o texto a partir da terceira linha. A cada fi nal de parágrafo tecle 
ENTER (fi nal de parágrafo e não de linha) para começar um novo parágrafo na linha seguin-
te. Lembre que para criar uma linha em branco é só não digitar nada e teclar ENTER.
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Faça a atividade que segue com a aula. Digite o texto “Sistema Operacional” 
sem formatação, como se apresenta a seguir:

�

Sistema Operacional 

Sistema operacional – Um conjunto de programas que se situa entre os 
softwares aplicativos e o hardware. É um programa especial que acorda 
a máquina e faz com que ele reconheça a CPU, a memória, o teclado, o 
sistema de vídeo e as unidades de discos. Além disso, oferece ao usuário 
a facilidade de se comunicar com o computador.

As tarefas básicas de um sistema operacional são:

proporcionar uma interface para o usuário se comunicar com o 
computador;

gerenciar os dispositivos de hardware do computador;

gerenciar e manter os sistemas de arquivos em discos;

dar suporte a outros programas.

O Sistema Operacional é o núcleo do mecanismo que faz o computador 
funcionar. Ele trabalha nos bastidores como intermediário entre as 
solicitações dos usuários e dos programas; gerencia e orienta o hardware 
do computador, lê e grava dados de e para unidade de disco.

Os programas geralmente possuem uma interface própria com o usuário. 
Eles assumem o controle da tela, teclado e mouse, mas ainda precisam usar 
o kernel do sistema operacional para se comunicar com esses dispositivos 
de hardware e com a memória, unidades de discos e outros dispositivos 
do computador.

No WordPad a digitação fi ca como na Figura 9.

�

�

�

�
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Figura 9 – Teclas de movimentação e exclusão

Salvar documento

Vou utilizar a barra de ferramenta e a barra de formatação para formatar o texto. Só 
recorreremos à barra de menus nos comandos exclusivo dessa barra. Note na barra 
de título que tem um nome genérico: Documento. Isso acontece enquanto não dermos 
um nome ao documento. Salve-o com o nome “Sistema operacional”.

Figura 10 - Barra de título com nome genérico

Para salvar um documento na barra de ferramenta clique no ícone de um disquete. 
Quando surgir a caixa de dialogo, será disponibilizado um espaço para você digitar o 
nome do arquivo e, abaixo dele, escolher o formato [o mais indicado é Rich Text (RTF)] 
que é lido por vários editores de texto. Para fi nalizar, clique em Salvar.
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Figura 11 – Caixa de diálogo Salvar como

Depois de salvo na barra de título aparecerá o nome do documento salvo.

Figura 12 – Barra de título com o nome do arquivo salvo

Formatar texto

Comece formatando o título com fonte Arial de tamanho 16, em negrito, na cor Azul e 
centralizado. Para formatar um texto, o primeiro passo é selecioná-lo. A seleção pode ser 
feita com o mouse: clique no botão direito e, segurando, arraste-o por todo o texto. Se for 
pelo teclado, coloque o cursor no começo da seleção e, segurando a tecla SHIFT, clique 
na seta de navegação até o fi nal da seleção. Na Figura seguinte tem a conFiguração da 
barra de formatação sugerida.
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Figura 13 – Formatando o título

Deixe alinhado o corpo do texto à esquerda e coloque “As tarefas básicas de um sistema 
operacional” com marcadores que fi cam na barra de formatação.

Figura 14 – Usando marcadores
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Agora vamos visualizar como o texto vai ser impresso. Na barra de ferramenta, clique 
em visualizar impressão. 

Figura 15 – Visualizando impressão

Vamos colocar os recuos de primeira linha para 2 cm. Assim o texto fi ca mais elegante. 
Vamos fazê-lo utilizando a régua. Os recuos à esquerda e à direita podemos deixar 
como estar.

Figura 16 – Recuo da primeira linha

Int_Info_A05_GR_MZ_SF_SI_311008.CpTxt12   CpTxt12Int_Info_A05_GR_MZ_SF_SI_311008.CpTxt12   CpTxt12 31/10/2008   17:05:5331/10/2008   17:05:53



13

Introdução à Informática A05

Nos marcadores coloque o recuo à esquerda e o da primeira linha igual a dois.

Figura 17 – Recuo à esquerda e da primeira linha

O produto fi nal do nosso texto, visualizando a impressão, fi caria assim agora: 

Figura 18 – Visualização do texto
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Localizar e Substituir
Imagine você fazer um texto de cem páginas e precisar encontrar um texto ou uma 
frase.  Todo editor de texto tem um comando para procurar para você. No WordPad fi ca 
na barra de ferramenta, clicando no ícone do binóculo. 

Figura 19 – Caixa de diálogo Localizar

Se o desejo é não só procurar, mas substituir o texto ou uma frase por outro texto ou 
frase, pode utilizar o comando Substituir que fi ca na barra de menus. Não há um atalho 
na barra de ferramenta para esse comando.

Figura 20 – Caixa de diálogo Substituir
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Copiar, Recortar e Colar

C
omando muito utilizado para editar textos é o comando copiar e colar, ou 
recortar e colar. É muito comum reaproveitar textos já digitados para colocar 
em novos textos. Neste caso, é aberto um arquivo qualquer com o texto que 

se quer aproveitar, então selecione o texto e o copie. Vá ao novo texto para o qual se 
quer aproveitar o anterior e cole-o no local desejado. O comando recortar é idêntico, 
porém o texto recortado é excluído e fi ca apenas onde foi colado.

(a)

(b)

Figura 21 – a) Copiar e b) colar
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Imprimir

A arte fi nal de um documento é a impressão. Para imprimir um documento pode clicar 
no ícone da impressora, porém essa opção já envia direto para a impressora padrão. 
Então, aconselho a utilizar a barra de menus, em Arquivo.

Figura 22 – Caixa de diálogo Impressão

Na caixa de diálogo imprimir você tem a possibilidade de estabelecer o intervalo de 
impressão, se é o documento todo, a página atual, uma seleção ou uma seqüência de 
páginas. Pode também escolher o número de cópias do documento a ser impresso.

Faça o texto abaixo em um editor de texto qualquer com as formatações 
corretas, de modo idêntico ao original seguinte. Note que tem diferentes 
formatações como letras em negrito, itálico e sublinhado; marcadores, 
recuos diversos, etc.

�
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Objetivo da política de segurança digital

Hoje em dia a informação é o ATIVO mais valioso das Empresas. Manter os dados 
digitais em segurança e livre de hacker, vírus, perda acidental e roubo empresarial são 
os objetivos maiores de uma política de segurança digital.

O primeiro passo é Conscientizar os empresários e funcionários em geral da necessidade 
da criação e cumprimento de uma Política de Segurança da Informação e se tiver êxito, 
viabilizar os recursos necessários para esta criação e manutenção.

Princípios da política de segurança são:

Integridade: A condição na qual a informação ou os recursos da informação é/são 
protegida/os contra modifi cações não autorizadas. 

Confidencialidade: Propriedade de certas informações que não podem ser 
disponibilizadas ou divulgadas sem autorização prévia do seu dono. 

Disponibilidade: Característica da informação que se relaciona diretamente à 
possibilidade de acesso por parte daqueles que a necessita para o desempenho de 
suas atividades. 

Legalidade: Estado legal da informação, em conformidade com os preceitos da 
legislação em vigor.

As mídias mais utilizadas para Backup são: CD-ROM, PEN DRIVES, DVD-ROM, BLU-RAY, 
entre outros. 

�

�

�

�

Nesta aula, começamos a produzir texto em um editor de texto utilizando 
os comandos de formatação e ferramentas como copiar, recortar, colar, 
entre outras. No relacionamento entre tutor e aluno se realizará com uma 
qualidade de trabalho obrigatória com formatação digital. Nestes dois 
materiais sobre editor de texto você tem condições de iniciar seus trabalhos 
em qualquer editor de texto e podendo progredir sozinho em comandos 
existentes que não tenham sido vistos por aqui.
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1.  Como auto-avaliação crie um texto sobre “Ensino a Distância” com as 
seguintes confi gurações.

A quebra automática de linhas deverá estar ajustada na régua.

O Título deverá estar com fonte tamanho 16, cor azul. O corpo do texto, fonte 
tamanho 12, cor preto. O título deve ser com letras maiúsculas.

Todo o texto deverá estar com a letra “Times New Roman”, inclusive o 
título.

2. Recorde a aula 3 e entre os tópicos abordados no texto escreva sobre:

O que é essa modalidade de ensino.

Como deve ser o perfi l do estudante.

Analise as políticas púbicas do Governo brasileiro, principalmente a criação 
da UAB e do e-tec Brasil. 

Utilize o recurso de copiar e colar procurando uma defi nição na Internet 
sobre ensino a distância. Não se esquecendo de colocar a fonte e deixando 
no padrão do texto.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)
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Você verá

por aqui...

Objetivos

1

Introdução à informática A06

A 
Internet tem revolucionado o mundo dos computadores e das comunicações, Internet tem revolucionado o mundo dos computadores e das comunicações,
estabelecendo novas rotinas e padrões nas empresas e nos lares. A sociedade 
passou pela invenção do telégrafo, telefone, rádio, televisão e computador, mas

é a Internet que está mudando a forma de pensar e de agir de todos. A Internet é um 
mecanismo de disseminação da informação e divulgação mundial e um meio para 
colaboração e interação entre indivíduos e seus computadores, independentemente 
de suas localizações geográfi cas. 

Nesta aula, iremos aprender a trabalhar com produtividade na Internet. Entender e usar 
essa rede mundial de computadores para obter informações signifi cativas e serviços 
on-line. Também debateremos o serviço mais utilizado na Internet, que é a comunicação 
por e-mail.

  Conhecer a história da rede mundial de computadores, a 
Internet.

  Saber utilizar um navegador de Internet.

  Explorar os plug-in e as extensões no navegador Mozilla 
Firefox.

  Saber como acessar a Internet.

  Aprender a procurar conteúdo na Internet e fazer download.

  Saber utilizar o VoIP para economizar na tarifa telefônica.

  Entender os formatos e compressão de arquivos.

  Saber utilizar o correio eletrônico.

  Compreender o que é vírus e como preveni-los.

Int_Info_A06_RF_BZ_SF_120509.indd   CpTxt1Int_Info_A06_RF_BZ_SF_120509.indd   CpTxt1 13/05/09   10:0813/05/09   10:08



2

Introdução à informática A06

Para começo

de conversa...

E
stamos vivendo em um mundo cada vez mais digital. Acessar a Internet é a 
primeira coisa que muitos trabalhadores fazem ao chegar ao trabalho. Navegar 
na Internet está se tornando uma rotina diária na vida de cada vez mais cidadãos

no mundo inteiro, inclusive no Brasil de hoje. Fazemos parte da “geração cibernética”
do século XXI, que vive intensamente a Era Digital.

A Internet tem conseguido uma revolução na criação de novos mercados e na maneira
de se produzir comunicação, fazendo com que lugares, por mais distantes que estejam,
consigam interagir de forma simultânea. Por ser uma tecnologia consolidada na década
de 1990, esteve sempre muito ligada às novas gerações, mas o país, através da inclusão
digital, está conseguindo atrair diversas faixas etárias devido às oportunidades de
empregabilidade e aos inúmeros recursos que a Internet disponibiliza.

Você não pode fi car de fora desta grande rede mundial. Aprenda e aproveite o que
a Internet oferece de bom. O comércio eletrônico, a oportunidade de emprego,
a possibilidade de entrar em redes de relacionamento e busca de conhecimento e
educação formal.
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Guerra Fria

  A Guerra Fria foi a 

designação atribuída 

ao confl ito político-

ideológico entre os 

Estados Unidos da 

América, defensores 

do capitalismo, e 

a União Soviética, 

defensora do 

socialismo, 

compreendendo o 

período entre o fi nal 

da Segunda Guerra 

Mundial (1945) e a 

extinção da União 

Soviética (1991). 

(WIKIPÉDIA, 2009a, 

extraído da Internet).
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Histórico da Internet

T
udo começou na época da Guerra Fria, quando duas potências com armamento q p,
nuclear saíram da Segunda Guerra Mundial disputando a liderança internacional, 
no caso, os Estados Unidos da América (USA) e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). O clima era tenso e o pensamento de uma guerra nuclear era 
tido como possível. Os EUA idealizaram um sistema para que seus computadores
militares pudessem trocar informações entre si, de uma base militar para outra e 
que mesmo em caso de ataque nuclear os dados fossem preservados. Teria que ser 
uma tecnologia nova que resistisse a qualquer tipo de ataque. Foi assim que surgiu, 
então, a ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network / Rede da Agência de 
Projetos de Pesquisa Avançada) do Departamento de Defesa dos EUA, o antecessor 
da Internet, com o objetivo de manter a comunicação das bases militares dos Estados 
Unidos, mesmo que o Pentágono (comando geral das forças armadas americanas) 
fosse riscado do mapa por um ataque nuclear. A ARPANET nasceu no fi nal da década 
de 1960 com cientistas militares e civis que começaram a interconectar uma grande 
série de supercomputadores. Este projeto, iniciado pelo Departamento de Defesa 
norte-americano, envolveu uma rede militar e incluiu certo número de universidades 
que realizava pesquisas militares.

A utilização deste sistema de interconexão e comunicação foi muito bem sucedida e, 
assim, outras Universidades americanas quiseram participar do projeto ARPANET. Essa 
atitude, na década de 1980, gerou um desmembramento da rede, descentralizando a 
coordenação da mesma, e a ARPANET passou a ser uma rede exclusivamente dirigida à 
pesquisa científi ca. Para pesquisa militar surgiu a MILNET. Com a popularização dessa 
rede de pesquisa, as universidades de vários países conseguiram acesso à rede. No 
Brasil, isso se deu em 1989, com a Comunidade acadêmica Rio/São Paulo (Fadesp 
+ LNCC/UFRJ), que se ligou à rede, e o Ministério da Ciência e Tecnologia criou a RNP 
(Rede Nacional de Pesquisa) que passou a coordenar o acesso à rede no Brasil.

E o nome Internet? Pois é, esse nome foi estabelecido em 1986, com a conexão da rede 
de computadores da NSF (National Science Foudation / Fundação Nacional de Pesquisa) 
americana à ARPANET. Esta nova grande rede passou a ser chamada de Internet.

Na década de 1990, a Internet deixa de ser exclusividade do mundo acadêmico e libera 
o acesso a todos. Isso foi possível graças à distribuição de um software chamado 
Mosaic, em 1993, permitindo a navegação na Internet em um programa parecido com 
os que usamos hoje. No mesmo ano do lançamento do Mosaic, a Internet passou a 
ser comercializada nos EUA e, no Brasil, somente no ano seguinte. A Embratel, ainda 
no poder do governo brasileiro, iniciou um projeto piloto que veio a se tornar uma das 
espinhas dorsais da Internet no Brasil, paralelamente à estrutura da RNP.
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Tim Berners-Lee

  Timothy John 

Berners-Lee (1955) 

é o inventor da World 

Wide Web (WWW).

Criada em 1989, a 

web é a plataforma 

gráfi ca e interativa

que popularizou a

internet fora dos 

meios acadêmicos 

e de pesquisa.

(REBÊLO, 2007,

extraído da Internet).
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Podemos resumir a história da Internet em quatro fases distintas. A primeira é que
a Internet surgiu na década de 1960 como uma estratégia militar. Na segunda, nas
décadas de 1970 e 1980, passou por um período de incubação em universidades e
centros de pesquisa e, na terceira, na década de 1990, popularizou- se e tornou-se
comercial, viabilizando produtos e serviços on-line. Por último, do ano 2000 até hoje, 
houve uma dependência da Internet nas empresas e nos lares com uma velocidade cada 
vez maior. Isso fez o uso da Internet com a tecnologia atual chegar ao esgotamento e
novas tecnologias foram sendo pesquisadas, implementadas e uma nova Internet está
surgindo, que é a Internet2.

Figura 1 – Navegador Mosaic–

Fonte: <http://cscie12.dce.harvard.edu/lecture_notes/2007-08/20080130/handout.html>.
Acesso em: 16 jan. 2009.

O jeitão que a Internet tem hoje foi dado por Tim Berners-Lee que trabalhava no
laboratório da CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire / Conselho Europeu
para Pesquisa Nuclear) em Genebra. Tim Berners-Lee imaginou como a comunicação
no seu trabalho seria mais fácil se pudesse ligar-se aos computadores dos colegas.
Idealizou uma rede de computadores muito similar a uma teia de aranha que usava links
para transferir dados de um site para outro local. Com isso, nasceu a WWW ou World
Wide Web ou simplesmente Web, que pode ser traduzido no português como Grande
Teia Mundial.
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Navegadores

para Internet

O 
Navegador é um software de interface usado para explorar a Internet. É
considerado um software de comunicação pela sua versatilidade. Manipula
imagem, textos, som e vídeos com qualidade, enviando e recebendo arquivos. 

Hoje, existem vários navegadores como: Microsoft Internet Explorer (IE) da Microsoft,
Mozilla Firefox, Safári, Konqueror e Opera, entre outros. Porém, os dois mais utilizados
são IE, da Microsoft, e o Mozilla Firefox, que é um software livre.

Os navegadores atuais são versáteis e poderosos. Existe a opção de abrir várias páginas
da Internet em uma única janela do sistema operacional. O Mozilla Firefox chama de aba
cada página aberta na janela interna. No Microsoft IE chamam-se de guia essas janelas.

Procure na Internet o que é Internet2, quais os serviços que se poderão 
viabilizar nessa nova infra-estrutura, qual a velocidade de transmissão e como 
está sendo implantada. Coloco os sítios seguintes para servir como início 
de pesquisa:

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet2>

<http://www.rnp.br/redes/internet2.html>

<http://www.dcc.ufrj.br/~schneide/es/2000/1/ex1/al10_23_a.htm>

<http://www.cs.washington.edu/homes/kstrauss/publications/wrnp2001.pdf>
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Youtube

  Você poderá visitar 

esse site acessando:

<www.youtube.com.br>.
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Plug-in

O
s navegadores têm verdadeiros super-poderes para assistir a fi lmes, ouvir 
músicas, mostrar fotos, ver animações e outras ações que apareçam. Porém, 
para que os navegadores tenham esse poder, é necessário que outros programas 

interajam com ele. Esses programas são chamados de plug-in, que geralmente são 
pequenos e leves e servem para adicionar funções ao navegador, provendo alguma 
funcionalidade especial ou muito específi ca.

Um exemplo comum de plug-in é o Flash Player, que é um visualizador de programas 
escritos em fl ash. Este plug-in é usado pelo navegador quando é necessário executar 
um programa em fl ash no navegador, como banners animados (propagandas), jogos ou 
os vídeos do sítio do YouTube.

Os plug-in instalam-se automaticamente pelo Assistente do navegador, sendo necessária 
apenas a concordância do usuário, não precisando confi gurar. Porém, alguns plug-in
necessitam de uma pequena confi guração no software (plug-in), como no caso do 
Quicktime, em que é necessário entrar em opções (do Quicktime) e alterar algumas 
confi gurações para não gerar problemas. Geralmente, as instruções para a instalação 
do plug-in constam no sítio do autor.

No navegador Mozilla Firefox, você pode ver os plug-in instalados em Ferramentas, 
Complementos, como mostra a fi gura a seguir:

Figura 2 – Página do CEFET RN no navegador Mozilla Firefox
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Figura 3 – Plug-in no Mozilla Firefox

Extensões no

Mozilla Firefox

A 
extensão é um programa feito especialmente para o Mozilla Firefox para criar 
ou modifi car alguma funcionalidade. A existência ou não de alguma extensão
não interfere na visualização das páginas, como acontece com o plug-in cuja

página construída com o recurso de um plug-in especifi co não será visualizado sem a 
instalação dele. Para ver as extensões instaladas, o acesso é também em Ferramenta, 
Complemento.

Figura 4 – Visualizando extensões
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Protocolo

  Protocolo é a

linguagem usada para

a comunicação entre 

um computador e 

outro.
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Figura 5 – Complementos do Mozilla Firefox

Endereço na Internet 

O 
endereço de uma página na Internet é dado pela sua URL (Uniform Resource 
Locator / Localizador de Recursos Uniformes), uma sequência que fornece o 
endereço Internet de um sítio da Web ou um recurso da WWW, juntamente com o 

protocolo, através do qual o sitio ou recurso é acessado. O tipo mais comum de URL é 
http://, o qual fornece o endereço Internet de uma página da Web e signifi ca HyperText 
Transfer Protocol (Protocolo de transferência de hipertexto). Uma URL na Internet tem a 
seguinte estrutura: protocolo://máquina/caminho/recurso. O campo máquina se refere 
ao computador, que é um servidor de uma rede chamado de HOST, o qual disponibiliza

2Praticando...

Entre no Mozilla Firefox e adicione algumas extensões e temas e veja o 
resultado. Depois que você instalar qualquer extensão ou tema, tem que 
reiniciar o Mozilla Firefox. Veja na fi gura seguinte o que você terá para 
instalar as extensões e os temas. É dada uma lista pequena de sugestão. 
Porém, você pode pedir para exibir toda a lista ou todos os complementos 
existentes. 

Veja que em Complementos você encontra os temas instalados e a opção de adicionar 
extensões e temas. Tema é quando se deseja mudar a aparência do Mozilla Firefox.
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o documento ou recurso designado. O caminho especifi ca o local onde se encontra o 
recurso dentro do HOST. Como exemplo, veja a página do Departamento de Informática 
do CEFET RN: http://www.cefetrn.br/datinf, que começa com o protocolo http://, o
host, que é www.cefetrn.br e o recurso, que no caso é pagina do Departamento de 
informática, Datinf.

Provedor de 

acesso à Internet

P
ara você ter acesso à Internet tem que assinar um contrato com uma empresa 
provedora de Internet. Essas empresas oferecem principalmente serviço de 
acesso à Internet, agregando a ele outros serviços relacionados, tais como 

conta de correio eletrônico (e-mail), hospedagem de sítios, entre outros. O acesso pode
ser através de uma linha telefônica fi xa, celular ou em alta velocidade por diversas
tecnologias existentes.

Acesso à Internet via celular 

Com o avanço tecnológico, a Internet chegou a aparelhos pequenos como celulares. A 
tecnologia utilizada é o WAP (Wireless Application Protocol, que signifi ca protocolo de 
programa sem fi o). É uma tecnologia que permite que o celular acesse a Internet através 
de páginas, as quais são adaptadas para serem visualizadas em telas pequenas, o que 
não se conseguiria com uma página de Internet convencional, pois ela não se adaptaria 
a esse tamanho de tela.

Figura 6 – iphone da Apple–

Fonte: <http://www.apple.com/br/iphone/features/wireless.html>.
Acesso em: 16 jan. 2009.
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Acesso à Internet por linha discada

O acesso é temporário, realizado via telefone convencional e mantém o telefone ocupado
pelo período em que se passa na Internet. O acesso é propiciado por uma placa de
Modem (modulador / Demodulador) que tem a função de transformar sinal digital,
característico dos computadores, em analógico, característico das linhas telefônicas
e vice-versa. Tem uma limitação de velocidade de transmissão de dados que só pode
chegar ao máximo de 56 Kbps (56 kilobit por segundo = 56.000 bit por segundo). Há
o inconveniente de manter a linha ocupada. Outra desvantagem que o acesso discado
tem é o custo, pois se paga um excedente muito grande na conta telefônica. 

3Praticando...

O acesso à internet nos celulares está na terceira geração ou 3G. Procure na
Internet quais as vantagens da tecnologia 3G nos celulares. Os serviços que
podem ser acessados nessa nova tecnologia e qual o ganho de velocidade.

Figura 7 – Acesso discado à Internet via Modem–
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Acesso dedicado de protocolo

A ligação entre o computador e a Internet é feita por circuito dedicado de comunicação, 
geralmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com endereço fi xo e nome próprio para 
máquina. Tem acesso à Internet em alta velocidade, a que costumamos chamar de banda 
larga, termo usado para defi nir qualquer conexão à internet acima da velocidade padrão 
do modem (56 Kbps). As conexões de banda larga mais utilizadas são: a tecnologia 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line / Assinante de Linha Digital Assimétrica), 
que é mais conhecida pelo nome do produto da OI fi xo, o Velox, a conexão via cabo e a 
conexão por ondas de rádio. Tem grandes vantagens sobre o acesso à linha discada, pois 
não mantém a linha telefônica ocupada, acessa a grande velocidade e está disponível 
24h, não necessitando que o telefone esteja disponível.

Figura 8 – Internet banda larga via rádio

Fonte: <http://www.grupoggm.com/internetradio.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2009.
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Acesso à rede sem

fi o de longa distância

N
o escritório ou em casa, a rede sem fi o já está se tornando comum. O padrão 
para uma rede sem fi o está se tornando realidade de 2003 para hoje; é 
conhecido por WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access / 

Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-ondas). Esse padrão WiMAX tem
como objetivo estabelecer a parte fi nal da infra-estrutura de conexão de banda larga
oferecendo conectividade para uso doméstico e empresarial. As transmissões de
dados podem chegar aos 1Gbps com estudos científi cos para se chegar a 10Gbps a 
uma distância de até 50 Km. O WiMAX propicia uma política pública de inclusão digital
na qual governos federal, estadual e/ou municipal podem equipar bairros populares 
onde a iniciativa privada não tem interesse por inviabilidade comercial para que todos 
tenham acesso gratuito à Internet banda larga. Pequenas cidades podem investir para 
toda a população, inclusive colocando centros com computadores disponíveis para 
acesso à Internet com baixo custo.

Figura 9 – Acesso à Internet via WiMAX

Fonte: <http://www.connecte.com.br/oque.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2009.
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  Acesse: <www.google.

com.br>.

Yahoo

  Acesse: <www.yahoo.

com.br>.
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Busca na Internet

Na Internet, um dos serviços mais visitados são os sítios de busca por conteúdos. As 
buscas podem ser feitas por mecanismos de busca como é o caso do Google feito
via software spider, ou por diretório de busca, como é o caso do Yahoo, feito por uma , p
equipe que pesquisa e a separa por temas. No mecanismo de busca, constrói-se um 
banco de dados de sítios que coincidem com os termos procurados via software. Já no 
diretório de busca, um banco de dados é desenvolvido por pesquisadores humanos. 
No Google, vamos procurar o tema “Rede de computadores”. Clique em imagem para 
ver o resultado. 

4Praticando...

Procure saber, na sua cidade, quais tipos de acesso à Internet existem. 
Aproveite para saber do poder público, se possível, a viabilidade de uma 
política pública de inclusão digital via WiMAX. 

Figura 10 – O Google encontrou 7.500.000 sítios relacionado
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Figura 11 – O Google encontrou 2.440.000 imagens relacionadas

Entre no Google <www.google.com.br> e procure por um tema específi co.
Sugiro o próximo item do nosso estudo, “Telefone pela Internet”. Veja
quantos sítios foram encontrados e as imagens fornecidas. No segundo
momento, faça a mesma coisa no Yahoo <www.yahoo.com.br> para
comparar o resultado.

Telefone pela Internet 

O 
crescimento da popularização do acesso em banda larga está abrindo caminho
para novos serviços e aplicações à disposição dos usuários. Um serviço muito
utilizado é utilizar a infra-estrutura da Internet para fazer ligações telefônicas, 

viabilizado pela tecnologia de voz sobre IP (VoIP). É uma das aplicações mais promissoras
para diminuição de custos nas empresas.
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Skype

  Veja mais em: <www.

skype.com>.

Webcam

 Webcam é uma

câmera de vídeo de 

baixo custo que capta 

imagens, transferindo-

as de modo quase

instantâneo para o

computador, podendo 

ser empregada em

uma grande gama de 

aplicativos tais como 

videoconferência, 

editores de vídeo,

editores de imagem, 

monitoramento de

ambientes, entre 

outros. (WIKIPÉDIA, 

2009b, extraído da

Internet).

15

Introdução à informática A06

Um programa gratuito que podemos usar é o Skype, que permite que o usuário de 
Internet converse com seus amigos de qualquer lugar do mundo, via Web, sem custos de 
ligações. Se um dos lados não tem um computador conectado à Internet pode ser feita a 
ligação para telefone fi xo ou celular com custo menor que das operadoras de telefonia. 
Tendo o computador uma Webcam, as conversas tornam-se bem mais interessantes e 
reais, pois além da voz, você poderá ver a pessoa com quem está conversando.

Figura 12 – Tela inicial do Skype com os contatos cadastrados

O skype é utilizado na Internet com um microfone e uma Webcam. Porém, para quem 
não gosta de falar ao microfone à distância e deseja falar como de costume ao aparelho 
telefônico, é só adquirir um telefone VoIP, que é reconhecido pelo Skype através da porta 
USB.

Figura 13 – Telefones VoIP Philips - Skype
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Download de arquivos 

D
ownload, traduzindo para o português, signifi ca baixar. Nada mais é que 
baixar um arquivo que está em um computador ligado a Internet para o seu 
microcomputador. É copiar arquivos disponíveis na Internet e guardá-los na sua

máquina, sejam eles de texto, imagem ou som.

Dependendo do tamanho do arquivo e da sua conexão à Internet, esse processo pode
demorar muito, ou ser bem rapidinho. Porém, é muito simples, pois na maioria dos 
sítios é só clicar em um local especifi co e abre-se uma caixa perguntando se quer 
salvar o arquivo. Se afi rmativo, uma segunda caixa é aberta, perguntando o local de
armazenamento do arquivo em seu computador, então é só escolher e clicar em salvar.

Entre no sítio do Skype para fazer um download do programa para cadastrar e 
usar <http://www.skype.com/intl/pt/download/skype/windows/>. Quando 
todos tiverem criado sua conta gratuita no Skype, vamos cadastrar todos os 
colegas e o tutor para utilizar esta ferramenta como padrão de comunicação 
dentro do curso. Lembrando que o computador tem que ter um microfone 
instalado para poder utilizar a transmissão de voz. Mas, se o micro não tiver 
microfone pode utilizar o recurso de bate-papo que vem no Skype através 
de texto. Não esqueça de baixar a versão para o sistema operacional que 
você tem disponível, Windows ou Linux.

Figura 14 – Processo de download do Skype
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Adobe Systems

  Saiba mais em:

<http://www.adobe.

com/br/>.

Adobe Acrobat

  Acesse: <http://

www.adobe.com/br/

products/zacrobat/

?promoid=BOZQD>.

Portalidade

 Qualidade de

hardware, software

ou de qualquer de

seus elementos, que

lhes permite serem

utilizados em qualquer 

computador [às vezes

mediante adaptações].

(Dicionário Aulete).
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Formato de arquivos

F
ormato é o modo como uma informação se encontra agrupada em seu computador. 

FFEssa informação pode ser uma fi gura, um texto, um programa, uma animação, 
um vídeo, etc. Cada família de arquivos tem vários formatos, por exemplo, os 

textos podem estar no formato “ODT”, utilizado no writer, ou no formato “DOC”, utilizado
no Word. Já os formatos de imagens existem como “JPG”, “GIF”, “TIF”, entre outros. 
Cada formato tem características só dele. Uma informação pode ser gravada em vários
formatos, os quais serão tratados de modo diferente pelo software, mas aparecerá a 
mesma informação para o usuário. Uma analogia perfeita é pensar na embalagem de 
um presente: pode vir em caixas de diferentes formatos, porém o presente não muda, 
somente a sua forma.

Os formatos mais utilizados e no curso tentará seguir o padrão dos arquivos mais 
utilizados é o seguinte: para áudio, o formato “MP3”; para texto, planilhas, apresentações, 
o formato do BROffi ce, o formato do Offi ce da Microsoft e o formato “PDF” da Acrobat; 
para vídeos serão os formatos “WMV”, “AVI” e “FLV”.

O PDF (Portable Document Format / Formato de Documento Portável) é um formato de 
arquivo, desenvolvido em 1993, pela Adobe Systems, para manipular documentos de 
maneira independente do aplicativo, hardware e sistema operacional usados para criá-
los. Um arquivo PDF pode ser usado para apresentar documentos que contenham texto, 
gráfi cos e imagens num formato independente de dispositivo e resolução.

Por essa portabilidade, esse formato é muito utilizado na Internet para compartilhar 
documentos e, no nosso curso, deverá ser o padrão para intercâmbio de documentos. Os 
documentos criados no BrOffi ce podem ser salvos no formato PDF, que é um formato de 
padrão aberto. Em outros softwares é preciso adquirir o Adobe Acrobat para transformar 
para PDF. Porém, a Adobe System disponibiliza gratuitamente o Adobe Reader, que serve 
para ler os arquivos no formato PDF.

Figura 15 – Documentos em PDF no Adobe Acrobat
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Compressão 
de arquivos

Compressão quer dizer diminuição, redução. Vamos pensar nas garrafas que os
mergulhadores usam para respirar debaixo d’água. Pois é, aquelas garrafas contêm
ar comprimido, ou seja, oxigênio. Muito ar foi comprimido para caber numa garrafa
pequena, para que os mergulhadores possam ter bastante ar e não precisem fi car com
uma caixa cheia de ar nas costas. Com os arquivos funciona de um jeito parecido, só
que em vez de ar, se comprimem bits. Comprimir um arquivo é diminuí-lo para que ele
fi que o menor possível e assim possa ser enviado pela Internet com mais facilidade. 

Alguns arquivos têm em seu formato a compressão realizada, como é o caso do MP3,
que nada mais é do que um sistema de compressão para música. O formato MP3
diminui o número de bytes numa música sem prejudicar a qualidade de seu som. O que
o formato MP3 faz é a compressão do som de tal forma que o download de uma música
fi ca reduzida a mais ou menos 10% de seu tamanho original. Assim, uma música de 32
MB passa a ter somente cerca de 3 MB. Não só o download se torna rápido e possível,
como também fi ca fácil guardar músicas no computador, sem ocupar tanto espaço. 

Já outros arquivos como o de texto, planilhas, apresentações, etc. não vêm comprimidos
em seu formato, precisando de um algoritmo de compressão, que é um programa
especializado em comprimir informações. Existem muitos algoritmos de compressão
gratuitos ou comerciais. Um dos padrões de compressão mais conhecidos é o ZIP. Assim,
comprimir um ou mais arquivos, empacotando-o(s) em pouco espaço, permite a essas
informações viajar pela Internet com mais rapidez e segurança. Porém, os arquivos que já
são comprimidos em seu formato não podem mais ser benefi ciados por um algoritmo de
compressão, como os áudios em MP3 e as imagens no formato GIF e JPG, por exemplo.

Entre na página da Adobe e faça o dowload do Acrobat Reader <http://www.
adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html> para a versão Windows
ou <http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2_allversions.
html> para a versão Linux. Agora seu computador está pronto para ler 
documentos no formato PDF.
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Figura 16 – algoritmo de compressão 7-ZIP gratuito–

Entre no sítio <http://www.7-zip.org/pt-br/> e faça um dowload do 
software de compressão 7-zip e compacte e descompacte arquivos no 
seu computador. Aprenda a utilizá-los, pois alguns arquivos compactados 
lhe serão enviados e você poderá enviar arquivos compactados quando 
solicitado. Saiba que na Internet é muito comum encontrar informação 
em arquivos compactados. Para lhe auxiliar, procure o manual do 7-Zip na 
Internet. Um sítio no qual você o encontra é:

<http://www.inovar.pt/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_
view&gid=10>.
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Correio eletrônico

O 
correio eletrônico ou e-mail é o serviço mais popular da internet. É um sistema 
que possibilita o envio e recebimento de mensagens pelo computador. O
cientista Jonathan Postel foi o principal idealizador do sistema de controle do 

trânsito de acessos e de endereços na antiga rede Arpanet, antecessora da Internet.
Ele criou, em 1969, o sistema de controle de mensagens.

O e-mail permite que as pessoas se comuniquem a uma velocidade que era impensável
há poucos anos atrás. O número de mensagens enviadas por correio eletrônico já
supera, em muitos países, o volume de cartas remetidas pelo correio. E as pessoas
não enviam apenas texto. Hoje enviam imagens, fotos e até animações.

Para usar esse correio é necessário ter um endereço de e-mail, algo como: Login@Host. 
Todas as mensagens enviadas para você fi cam armazenadas em uma conta no servidor 
de e-mail do seu provedor até que você acesse a Internet e as veja, recebendo-as em
seu computador, salvando-as ou excluindo-as. Um endereço de e-mail é único no mundo
e é constituído por: login (nome que identifi ca o dono da conta do e-mail), @ (símbolo
chamado arroba, em inglês, signifi ca “at”, que quer dizer “em algum lugar”) e, por último,
o Host (com que você faz a conexão com a Internet).

Para se comunicar via e-mail, você precisa de um software gerenciador de e-mail, como
o Outlook Express para Windows ou Evolution para Linux.

Figura 17 – Outlook Express da Microsoft–
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Porém, os gerenciadores de e-mail mais utilizados hoje são abertos na própria Web. 
São chamados de Webmail e são oferecidos gratuitamente por grandes empresas na 
Internet, como Google, Micr  osoft, Yahoo, entre outros.

Figura 18 – Gmail, o Webmail do Google

9Praticando...

Crie uma conta no Gmail, caso não tenha, para praticar o envio e recebimento 
de mensagens e arquivos entre os colegas de sala. Procure saber, também, 
dos elementos e funções que existem em um gerenciador de e-mail, por 
exemplo: o que é caixa de entrada, caixa de saída, lixeira, CC (cópia carbono), 
CO (cópia oculta), anexo, entre outros elementos que você encontrar. Discuta 
o resultado em um fórum.
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CERT.br

  Confi ra os vídeos

em: <http://www.

antispam.br/

videos/>.

Cartinha de 

segurança

  Veja em: <http://

cartilha.cert.br/>.

Symantec

  Veja em: <http://

www.symantec.com/

pt/br/index.jsp>.

McAfee

  Veja em: <http://

www.mcafee.com/

br/>. 

Avast!

  Veja em: <http://

www.avast.com/

por/download-avast-

home.html>.

Grisoft

  Veja em: <http://

www.grisoft.com/

br-pt.1>.
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Vírus de computador

O
s vírus representam um dos maiores problemas para usuários de computador. 
Consistem em pequenos programas criados para causar algum dano ao 
computador infectado, seja apagando dados, seja capturando informações,

seja alterando confi guração da máquina. Os usuários dos sistemas operacionais
Windows são vítimas quase que exclusivas de vírus, já que os sistemas da Microsoft
são dominantes nos computadores no mundo. Existem vírus para sistemas operacionais
Linux, mas estes são extremamente raros e costumam ser bastante limitados. Esses
“programas maliciosos” receberam o nome vírus porque possuem a característica 
de se multiplicar facilmente, assim como ocorre com os vírus reais, ou seja, os vírus
biológicos. Eles entram no seu computador e se disseminam ou agem por meio de
falhas no sistema operacional, se espalhando como em uma infecção. Um exemplo
muito conhecido é o dos vírus que se espalham através da lista de contatos do cliente
de e-mail do usuário.

Até meados da década de 1990, a maioria dos vírus se espalhava por meio do
compartilhamento de arquivos por mídias removíveis, como CD, disquetes, etc., mas a
popularização da Internet trouxe novas formas de contaminação e de vírus: por e-mail,
por comunicadores instantâneos como o MSN da Microsoft e por páginas infectadas
na Internet.

Você não pode fi car imune a essas pragas que infectam computadores em todo o
mundo. O que você pode – e deve fazer – é “vacinar” o computador para prevenir 
sua contaminação. A vacina se chama software antivírus, que deve ser instalado
em seu computador, fi cando residente na memória. Existem várias empresas que
disponibilizam estes softwares e em várias modalidades para computadores isolados
ou para computadores em redes. Para softwares pagos, temos o Norton, da p p p g Symantec

e o Virusscan, do McAfee. Na categoria gratuita temos o. Avast! e o AVG da Grisoft..

Para entender melhor o que é, o que faz e como se proteger, veja os vídeos no site da
CERT.br, que é o grupo de resposta a incidentes de segurança para a Internet brasileira,,
e leia a cartilha de segurança.
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Figura 19 – Tela inicial do Antivírus Avast!

Baseado na sua leitura, na cartilha do CERT.br e nos vídeos, escreva os tipos
de códigos maliciosos e como eles podem entrar no computador do usuário,
quais os tipos de spam existentes, suas diferenças e malefícios, incluindo
códigos maliciosos e fraudes e elabore um cartaz orientando a todos como
podem se proteger de ameaças e navegar com mais segurança na rede.

Estatística 

O 
Brasil é o nono país no mundo em número de Host, o segundo nas Américas e
primeiro na América Latina. Isso mostra a força do Brasil na Internet, seja em
números de usuários, que cresce com as políticas governamentais de inclusão

digital, seja em números de empresas que realizam transações na Internet com seus 
fornecedores e clientes e até mesmo em pesquisas e novos produtos no seguimento 
de internet.
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Tabela 1 – Posição de número de Host nas América

País jan/08

1º Estados Unidos 302.884.146

2º Brasil (.br) 10.151.592

3º México (.mx) 10.071.370

4º Canadá (.ca) 4.717.308

5º Argentina (.ar) 3.128.975

7º Colômbia (.co) 1.299.244

6º Chile (.cl) 816.460

8º Uruguai (.uy) 280.635

9º Peru (.pe) 271.738

10º Trinidad e Tobago (.tt) 151.122

11º Venezuela (.ve) 145.353

12º Guatemala (.gt) 124.656

13º República Dominicana (.do) 84.787

14º Nicarágua (.ni) 46.764

15º Equador (.ec) 42.922

Fonte: <http://www.cetic.br/hosts/2008/americas.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2009.

Tabela 2 – Posição dos países quanto ao número de Host no Mundo

País jan/08

1º Estados Unidos 302.884.146

2º Japão (.jp) 36.803.719

3º Alemanha (.de) 20.659.105

4º Itália (.it) 16.730.591

5º França (.fr) 14.356.747

6º China (.cn) 13.113.985

7º Austrália (.au) 10.707.139

8º Holanda (.nl) 10.540.083

9º Brasil (.br) 10.151.592

10º México (.mx) 10.071.370

11º Reino Unido (.uk) 7.727.550
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Figura 20 – Evolução da posição do número de Hosts do Brasil em relação ao mundo

Fonte: <http://www.cetic.br/hosts/index.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2009.

12º Polônia (pl) 7.134.976

13º Taiwan (.tw) 5.121.607

14º Canadá (.ca) 4.717.308

15º Finlândia (.fi ) 3.728.551

16º Bélgica (.be) 3.618.495

17º Rússia (.ru) 3.577.635

18º Suécia (.se) 3.513.170

19º Suíça (.ch) 3.308.684

20º Dinamarca (.dk) 3.256.134

21º Argentina (.ar) 3.128.975

22º Espanha (.es) 3.085.513

23º Noruega (.no) 2.725.031

24º Áustria (.at) 2.589.316

25º Índia (.in) 2.584.572

26º Turquia (tr) 2.425.789

27º República Tcheca (.cz) 2.093.497

28º Romênia (.ro) 2.014.220

29º Hungria (.hu) 1.689.456

30º Nova Zelândia (.nz) 1.687.494

Fonte: <http://www.cetic.br/hosts/2008/index.htm>.
Acesso em: 16 jan. 2009.
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Com base nas informações aqui passadas, marque a segunda coluna de
acordo com a primeira:

1 @ ( )

Computador ligado permanentemente à rede, que, entre 
outras coisas, armazena arquivos e permite o acesso de 
usuários. Também chamado de nó. Computador principal 
de um sistema de computadores ou terminais. Computador 
hospedeiro.

2
Acesso
discado

( )
Em português, signifi ca “arroba”; em inglês, at (em algum 
lugar). É usado em endereços de correio eletrônico para 
separar o nome da conta do domínio na Internet.

3 Download ( )

Envio de um arquivo associado a uma mensagem de correio 
eletrônico. O destinatário da mensagem poderá extrair o 
arquivo e gravá-lo no seu computador. CUIDADO: Atualmente 
grande parte dos vírus de computador utiliza este método 
para sua própria disseminação

4
Anexo de
e-mail

( )
Transferência de arquivo. Fazer esse procedimento equivale 
a copiar um determinado arquivo (texto, imagem, programa, 
etc.) da Internet para o computador

5 Antivírus ( )

Forma de acesso à Internet na qual o computador fica 
conectado permanentemente com a rede. Normalmente, 
é utilizado por empresas e está se popularizando nas 
residências.

6
Arquivo
compactado

( )
É o tipo de acesso mais comum em residências. Para utilizá-
lo, basta um computador, linha telefônica e um modem.

7
Acesso 
dedicado

( )
Programa ou software especifi camente desenvolvido para 
detectar, anular e eliminar vírus de computador.

8 Host ( )
Arquivo cujo conteúdo foi trabalhado por um programa 
especial para ocupar menos espaço em disco (ou consumir 
menos tempo para ser transmitido pela Internet). 

9 Kbps ( )

O roteamento de conversação humana usando a Internet ou 
qualquer outra rede de computadores baseada no Protocolo 
de Internet, tornando a transmissão de voz mais um dos 
serviços suportados pela rede de dados.

10 VoIP ( )
É uma medida de velocidade de transmissão de dados. É 
utilizada para avaliar a velocidade de modems e conexões 
como linhas dedicadas.

Respostas: Segunda coluna: 8, 1, 4, 3, 7, 2, 5, 6, 10 e 9. 
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Leituras complementares

WIKIPÉDIA. Internet. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet>. Acesso 
em: 16 jan. 2009.

APRENDA INTERNET SOZINHO AGORA – AISA. O que é a Internet. Disponível em: <http://
www.aisa.com.br/oquee.html>. Acesso em: 16 jan. 2009.

WIKIPÉDIA. E-mail. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail>. Acesso em: 
16 jan. 2009.

WIKIPÉDIA. Vírus de computador. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Vírus_
de_computador>. Acesso em: 16 jan. 2009.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PONTO BR – NIC. Disponível em: <http://
nic.br/index.shtml>. Acesso em: 16 jan. 2009.

A leitura a fontes variadas de informação é importante para consolidar conhecimento. 
Na era da informação virtual, temos a facilidade de ter em casa ou no trabalho, ou 
em qualquer lugar que tenha um computador e um ponto de entrada para Internet, 
informação disponível vinte e quatro horas, de qualidade e gratuita. Recomendo os sítios 
anteriores. Os dois primeiros falam de Internet de modo geral. O terceiro é sobre e-mail. 
O quarto fará você entender melhor o que é vírus de computador. No quinto e último, 
você terá um retrato da Internet no Brasil, na Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação no Brasil – 2007, em formato PDF.

Nesta aula, entendemos melhor a Internet, essa grande rede mundial de 
que ninguém deve fi car de fora. Aprendemos a conectar-nos à Internet 
e a navegar nas suas páginas, a manipular arquivos e identificar o 
formato que melhor atende à nossa necessidade. Já somos capazes de 
procurar conhecimento sobre temas que nos interessa. Temos a noção de 
compressão de arquivos e aprendemos a compactar arquivos para melhor 
enviá-los pela Internet. Aprendemos a utilizar e-mail, anexando arquivos e 
a proteger nossos computadores de vírus, fazer download em páginas na 
Internet e a economizar em ligações telefônicas, utilizando a tecnologia de 
voz sobre IP (VoIP).
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Com o conhecimento adquirido na aula de hoje, faça a série de procedimentos 
abaixo. Para realizar essa tarefa, você deverá ter um computador conectado 
à Internet.

1. Abra o Mozilla Firefox e vá a Ferramenta, Complemento, Extensão e instale
as seguintes extensões e veja o que elas fazem: Falgfox e ThumbStrips.

2. Procure no Google o seguinte: maps google.

3. Entre na página do maps google e escolha a opção Como chegar.

4. Preencha dois destinos, o de saída (rua, número, cidade, estado) e o de
chegada com as mesmas informações. Pode ser município e até cidade
diferente. Veja o resultado. Você já tem um mapa de como chegar.

5. Na sua casa, identifi que o tipo de acesso à Internet, se houver, e faça o
mesmo no pólo do e-tec.

6. Aproveite, se o computador disponível estiver com o Skype, para ver se
tem alguém da turma on-line e pergunte se já fi nalizou esta aula.

7. Agora, veja o preço de alguns provedores da Internet e veja se essas
empresas abrangem seu município. Veja também se é oferecido algum
tipo de conexão gratuita. Sugestão de empresa para você procurar no
Google: UOL banda larga e OI Internet.

8. No Google, procure saber sobre a tecnologia 3G nas principais operadoras
de telefonia celular (OI, Claro e TIM).

9. Acesse a página <http://www.apostilando.com/sessao.php?cod=15>
e faça o download das apostilas de Internet e veja seus conteúdos, que
estão em PDF.

10. Escolha uma das apostilas da questão anterior e envie via e-mail para 
alguém da turma.
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Objetivo

Nesta aula, iremos debater os ambientes virtuais, suas características e procedimento 
pedagógico, os ambientes comerciais e livres, fi nalizando com a análise da plataforma 
Moodle.

É em um ambiente virtual de aprendizagem que se dará, praticamente, todo o nosso 
curso técnico a distância. É importante que o entendimento deste ambiente seja 
bem assimilado para um aproveitamento maior, afi nal, nesta modalidade de ensino, o 
computador com acesso a Internet é sua ferramenta fundamental para a apropriação 
do conhecimento.

Entender a importância de um ambiente virtual de aprendizagem 
no ensino a distância.

Identifi car os recursos no ambiente virtual de aprendizagem 
Moodle.

Compreender a filosofia pedagógica do ambiente virtual de 
aprendizagem Moodle.

Conhecer o Amparo Legal para a Educação a Distância no 
Brasil.

�

�

�

�
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Para começo de 

conversa... 

O 
mundo do trabalho não está mais vivendo a revolução proporcionada pelas idéias 
de Taylor e Ford.  Hoje, o que se vivencia é a era da informação, da falta de 
tempo, da concorrência globalizada e da velocidade nas mudanças tecnológicas 

jamais vista na história. Os empresários, para enfrentar os desafi os que o ambiente 
de negócio do século XXI apresenta, só têm uma saída: recursos humanos mais 
capacitados e atualizados. O dilema, hoje, é como ter estes colaboradores atualizados 
na velocidade certa e com informações adequadas frente às mudanças tecnológicas 
existentes no mercado. Tudo isso, sem prescindir da qualifi cação com qualidade e 
focada no desenvolvimento da economia local. O governo federal, para cumprir com suas 
obrigações constitucionais de prover educação gratuita e com qualidade, em um país 
continental como o Brasil, resolveu ampliar o ensino técnico para localidades carentes 
desses cursos. O objetivo é que todos os municípios aproveitem o crescimento da 
economia brasileira e desenvolva suas empresas gerando emprego e renda, tornando-
as mais competitivas. Em um futuro próximo, estas regiões benefi ciadas com mais 
educação tecnológica de qualidade terão uma classe média atuante para que o Brasil 
cresça com economia sustentável e com distribuição de renda.
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O termo e-Learning é 

fruto de uma combinação 

ocorrida entre o ensino 

com auxílio da tecnologia 

e a educação a distância. 

Ambas as modalidades 

convergiram para a 

educação on-line e para 

o treinamento baseado 

em Web, que ao fi nal 

resultou no e-Learning. 

(WIKIPÉDIA, 2008a, 

extraído da Internet).

e-Learning

Soluções 

com software 

proprietários

Alguns exemplos: 

<http://www.ensinarnet.

com.br/Site/

SitePaginaInicial.aspx>.

<http://www.quickmind.

com>.

<http://www.

portaleducacao.com.

br/educacao/principal/

principal.asp>.

<http://www.webaula.

com.br/>.

Skype

Saiba mais em: <http://

www.skype.com/intl/

pt/>. Acesso em: 25 

ago. 2008.
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O que são ambientes 

virtuais de aprendizagem

A 
expressão Ambientes Virtuais de Aprendizagem ou, simplesmente, AVA tem 
sido utilizada, de modo geral, para se referir ao uso de recursos digitais de 
comunicação utilizados para mediar a aprendizagem. Com a popularização da 

Internet e o acesso cada vez maior através de banda larga, esses ambientes encaixaram 
bem no aprendizado pela Web ou nos chamados e-learning. No AVA, há um conjunto 
de características e procedimentos pedagógicos necessários à realização da educação 
a distância na modalidade virtual, como: construção de conteúdo, acompanhamento 
na participação e registro de desempenho do aluno, interação entre participantes e 
ferramenta de estatísticas e avaliação dos alunos. 

Existem soluções com software proprietários e comerciais que têm como atrativo o 
suporte tecnológico por conta de uma empresa especializada. 

A outra solução é a utilização do software livre para baratear os custos e aumentar 
o controle sobre o processo ensino/aprendizagem. Evidentemente, profi ssionais de 
computação devem fazer parte da equipe multidisciplinar de ensino a distância para 
adaptar o software à realidade do curso ou simplesmente para instalá-lo no servidor. Os 
principais ambientes virtuais de aprendizagem livre são o Moodle <http://www.moodle.
org>, que iremos utilizar no nosso curso, e o Teleduc <http://www.teleduc.org.br/>, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Existem dois meios distintos de ensinar através da Web: Síncrono e Assíncrono. Sín-
crono é quando professor e aluno estão em aula ao mesmo tempo. Exemplos de re-
cursos síncronos: telefone, chat, vídeo conferência e web conferência. Através da web 
conferência o professor ministrará a aula, e os alunos, via WEB, irão ouvir sua palestra 
e ver suas transparências, podendo realizar perguntas e discussões. Este modelo é o 
que mais se assemelha ao ensino presencial. Principalmente na estrutura de custos, 
desenvolvimento e atualização de conteúdo. Houve uma grande ampliação dos recursos 
de comunicação por voz (voz sob IP – VOIP) na WEB, por exemplo o sistema Skype, e os 
mensageiros (MSN mensseger, etc.) como um todo. Esses meios têm ganhado muita 
importância. Já no meio Assíncrono, professor e alunos não estão em aula ao mesmo 
tempo. Exemplos de recursos assíncronos: e-mail e fórum. A grande diferença no assín-
crono é que o tempo é “elástico” – o oposto de rígido como no síncrono – e cada aluno 
pode fazer o curso em seu tempo, hora, velocidade. Pode pensar, estudar e pesquisar 
antes de escrever sua atividade. Cada aluno poderá ter seu tempo de aprendizado.
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Leia mais sobre o assunto:

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem>. 

<http://www.elearningbrasil.com.br/>.

Figura 1 – Ambiente virtual de aprendizagem Teleduc
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Nos sítios indicados nesses tópicos de ambiente virtuais faça uma 
comparação entre os ambientes comerciais e os livres. Analise se existem 
semelhanças e quais as diferenças encontradas.

�
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É o criador da plataforma 

Moodle (acrônimo de 

“Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning 

Environment”), uma 

experiência iniciada 

em 1999 sob a forma 

de comunidade virtual 

(Moodle.org) que envolve 

administradores de 

sistema, professores, 

pesquisadores, 

designers instrucionais, 

desenvolvedores e 

programadores. A 

fi losofi a do projeto 

se apóia no modelo 

pedagógico do 

Construtivismo Social 

e na militância por 

programas gratuitos 

de código aberto. Um 

detalhe notável é que 

tudo isto se insere na 

preparação da tese de 

doutorado de Martin 

Dougiamas no “Science 

and Mathematics 

Education Centre” da 

própria universidade 

onde trabalhava como 

webmaster, intitulada 

“The use of Open Source 

software to support a 

social constructionist 

epistemology of 

teaching and learning 

within Internet-based 

communities of refl ective 

inquiry”. (WIKIPÉDIA, 

2008b, extraído da 

Internet).

SEBRAE
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Ambiente virtual Moodle

H
oje, está em grande expansão a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
nas instituições de Ensino e empresas com objetivo de ser uma ferramenta 
de aprendizagem, possibilitando a capacitação de profi ssionais e estudantes 

através da Internet.

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment / Ambiente dinâmico 
de aprendizado modular orientado a objeto) é ambiente de aprendizagem desenvolvido 
pelo australiano Martin Dougiamas em uma plataforma de Software Livre. Pode ser 
instalado e modifi cado por qualquer pessoa do mundo e está disponível em mais de 
70 idiomas; é utilizado em 196 países.

Por se tratar de código aberto, pressupõe que um programador possa alterar o código 
ou criar novos módulos para adaptar à necessidade de cada instituição. 

O Moodle disponibiliza recursos para estabelecer a interação entre os participantes de 
forma síncrona e assíncrona, para a apresentação de conteúdos em vários formatos 
(html, texto, imagens, apresentações) com recursos visuais e áudio e para a prática 
de conteúdos na aplicação de atividades individuais e colaborativas, dissertativas e 
objetivas.  O Moodle disponibiliza ainda recursos para o acompanhamento dos alunos, 
como o lançamento de notas e relatórios de participação do aluno no ambiente, 
atendendo assim a todas as características de um ambiente AVA.

O Moodle tem as seguintes características: 

Filosofi a pedagógica – O Moodle utiliza o Construcionismo Social como a 
estrutura pedagógica, baseia-se na idéia de que pessoas aprendem melhor 
quando engajadas em um processo social de construção do conhecimento 
pelo ato de construir alguma coisa para outros. Todas as ferramentas do 
Moodle são pensadas para serem colaborativas e com isso o gerenciamento 
não é centrado nas ferramentas e sim na aprendizagem. Uma das formas 
de curso existente no Moodle é o chamado curso social, que é baseado 
nos recursos de interação entre os participantes e não em um conteúdo 
estruturado. Todos contribuem com a transmissão do conhecimento e 
existem várias ferramentas como agenda, chat e outras que favorecem 
esta modalidade de curso.
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Funcionalidade do ambiente – O Moodle conta com as principais 
funcionalidades de um ambiente virtual de aprendizagem. Possui ferramentas 
de comunicação, de avaliação, de disponibilização de conteúdos e de 
administração e organização. O tutor acessa de forma separada em dois 
tipos de entradas na página do curso. De um lado adiciona-se o Material e 
do outro as Atividades.

Ferramenta de administração do sistema – No Moodle os participantes 
ou usuários do sistema são três, o Administrador – responsável pela 
administração, confi gurações do sistema, inserção de participantes e criação 
de cursos; o Tutor – responsável pela edição e viabilização do curso e o 
Estudante/Aluno. Os usuários do Moodle são globais no servidor, requisito 
bastante apreciável na hora de gerenciar o sistema. Isso signifi ca que 
eles têm apenas um login para todos os cursos. A função permite, por 
exemplo, que um usuário seja aluno em um curso e professor/tutor em 
outro curso.

Ferramenta de avaliação – As ferramentas de avaliação são primordiais em 
um sistema on-line, pois coloca efi cácia no aprendizado disponibilizado. É 
um ponto critico nos sistemas virtuais de aprendizagem, que no Moodle 
é muito bem tratado. Veja na Tabela 1 os módulos que são usados para 
avaliação e realimentação do aprendizado e suas características.

Tabela 1 – Módulos do Moodle para avaliação e realimentação do sistema

 Módulo Tarefa

Tarefas podem ser marcadas com uma data de cumprimento 
e uma nota máxima. 

Os alunos podem enviar suas tarefas (qualquer formato de 
arquivo) para o servidor. 

Tarefas atrasadas podem ser permitidas, mas a quantidade 
de atraso é mostrada claramente ao professor. 

Para cada tarefa, a classe inteira pode ser avaliada (nota ou 
comentário) através de um único formulário. 

O feedback do professor é anexado à pagina da tarefa para 
cada aluno, e a notifi cação é enviada pelo e-mail. 

O professor pode permitir a reapresentação de tarefas após 
a atribuição das notas (para reavaliação).

�

�

�

�

�

�
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Módulo Chat

Permite a interação através de texto, de forma síncrona e 
sem problemas. 

Inclui fi guras do perfi l na tela. 

Aceita URLs, símbolos gráfi cos (smilies), HTML embutidos, 
imagens, etc.

Todas as sessões são documentadas para verificação 
posterior, e estas podem ser disponibilizadas também para 
os alunos.

�

�

�

�

Módulo 
Pesquisa de 

Opinião

Semelhante a uma eleição. Pode tanto ser usado para votar 
em alguma coisa, ou para obter realimentação de cada 
aluno.

O professor vê uma tabela dinâmica. 

Os alunos podem, opcionalmente, ter permissão para ver 
um gráfi co atualizado de resultados.

�

�

�

Módulo Fórum

Diferentes tipos de fóruns estão disponíveis, tais como: 
fórum reservado aos professores, news, fórum para uso 
geral, fórum com ações limitadas. 

Todas as postagens têm a foto do autor anexada. 

As discussões podem ser vistas aninhadas, em seqüência 
ou endentada, começando pelas mais antigas ou pelas mais 
recentes. 

Cada pessoa pode se inscrever em cada um dos fóruns 
de modo que cópias são encaminhadas via e-mail, ou o 
professor pode forçar a inscrição de todos. 

O professor pode escolher não permitir réplicas (por exemplo, 
em um fórum somente para recados). 

Tópicos de discussão podem ser facilmente movidos entre 
fóruns pelo professor. 

Imagens anexadas são mostradas no corpo da 
mensagem. 

Caso sejam usadas avaliações nos fóruns, podem ser 
restritas a um período limitado.

�

�

�

�

�

�

�

�
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Módulo 
Questionário

Os professores podem definir uma base de dados de 
questões que podem ser reutilizadas em diferentes 
questionários. 

As questões podem ser arquivadas em categorias para 
facilitar o acesso, e essas categorias podem ser publicadas 
para torná-las acessíveis a qualquer curso no site. 

Os questionários são automaticamente avaliados, e podem 
ser reavaliados se as questões forem modifi cadas. 

Os questionários podem ter um prazo limitado de 
disponibilidade, fora do qual se tornam indisponíveis. 

De acordo com a opção do professor, os questionários 
podem ser respondidos várias vezes, e podem mostrar dicas 
e/ou respostas corretas. 

As questões e as respostas do questionário podem ser 
embaralhadas (aleatoriamente) para reduzir trapaças. 

As questões permitem o uso de HTML e imagens. 

As questões podem ser importadas de arquivos-textos 
externos. 

Os questionários podem ser respondidos várias vezes, se 
preferir. 

Questionários de múltipla escolha com resposta única ou 
respostas múltiplas. 

Questões de Resposta Breve (palavras ou frases). 

Questões Verdadeiro-Falso. 

Questões de associação. 

Questões aleatórias. 

Questões numéricas (com escalas permissíveis). 

Questões com resposta embutida (estilo fechado) com 
respostas dentro de passagens do texto.

Texto e gráfi cos descritivos embutidos.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Módulo 
Pesquisa de 

Avaliação

As pesquisas de avaliação têm sido, comprovadamente, 
instrumentos válidos para a análise das classes nos cursos 
on-line. 

Relatórios de pesquisa on-line sempre disponíveis, incluindo 
muitos gráfi cos. Os dados podem ser baixados como uma 
planilha Excel ou arquivo de texto.

A interface de pesquisa evita o registro de pesquisas 
parcialmente completadas.

A opinião sobre os resultados do aluno é fornecida 
comparando com os resultados médios da classe.

�

�

�

�

Módulo 
Laboratório de 

Avaliação

Permite a avaliação de documentos por parceiros, e o 
professor pode administrar e atribuir notas à avaliação feita 
pelos estudantes. 

Suporta uma grande variedade de critérios de avaliação. 

O professor pode fornecer documentos como exemplo para 
que os alunos pratiquem a avaliação.

Muito fl exível com muitas opções.

�

�

�

�

Fonte: <http://docs.moodle.org/pt/Caracter%C3%ADsticas_do_Moodle>. Acesso em: 26 ago. 2008.

O Moodle será utilizado e você terá um tempo para adaptar e familiarizar-se com 
o ambiente. A seguir, na Figura 2, você tem a tela inicial do Moodle que é utilizado 
para aulas de reforço para alunos do curso técnico presencial do Departamento de 
Informática (DATINF) do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do 
Norte (CEFET RN).

Leia mais sobre o assunto:

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle>.

<http://www.moodlebrasil.net/moodle/>.
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Figura 2 – Página inicial do Moodle utilizado na DATINF

Existem cursos técnicos oferecidos gratuitamente através do Moodle. 
Um sítio que oferece estes cursos é o Centro de Difusão de Tecnologia e 
Conhecimento <http://comunidade.cdtc.org.br/>. Entre nesse sítio e veja as 
noticias e cursos oferecidos. Escolha um curso, escreva sobre a plataforma 
Moodle e familiarize-se com ela.

�
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Amparo Legal para a 
Educação a Distância no Brasil
Lendo na página do UAB temos o que é educação a distância: 

É a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, envolvendo estudantes e professores no desenvolvimento 
de atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa defi nição está 
presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), que 
regulamenta o Art. 80 da Lei 9394/96 (LDB). (UAB, 2008b, extraído da Internet).

No nível superior foi criado a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Não é uma nova 
instituição e sim esforço de unir forças nas instituições de ensino superior federais 
para oferecer cursos a distância. Como está escrito no sítio da UAB: “O Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) não propõe a criação de uma nova instituição 
de ensino superior, mas sim, a articulação das instituições públicas já existentes, 
possibilitando levar ensino superior público de qualidade aos municípios brasileiros 
que não possuem cursos de formação superior ou cujos cursos ofertados não são 
sufi cientes para atender a todos os cidadãos.” A legislação sobre a UAB pode ser lida 
em UAB (2008a, extraído da Internet).

Para o ensino técnico, foi elaborada a mesma sistemática da UAB e foi instituído o 
Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (e-tec Brasil) pelo Decreto nº 6.301, que foi 
publicado no Diário Ofi cial da União, em 13/12/2007. Para ler mais sobre a legislação 
no e-tec, veja E-TEC (2008, p. 2008).

Para ler mais sobre o assunto:

<http://uab.capes.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&
id=102&Itemid=57>.

<http://www2.abed.org.br/documentos/ArquivoDocumento255.pdf>.
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Figura 3 – Página inicial do e-tec Brasil

Leituras complementares

BIBLIOTECA VIRTUAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Disponível em: <http://www.prossiga.
br/edistancia/>. Acesso em: 26 ago. 2008.

MOODLE BRASIL. Disponível em: <http://www.moodlebrasil.net/moodle/login/index.
php>. Acesso em: 26 ago. 2008.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Moodle UnB. Disponível em: <http://www.aprender.unb.
br/>. Acesso em: 27 ago. 2008. Acessar como visitante.

A leitura de fontes variadas de informação é importante para consolidar conhecimento 
e, na era da informação virtual, temos a facilidade de dispor, em casa ou no trabalho, 
ou em qualquer lugar que tenha um computador e um ponto de entrada para Internet, 
de informação vinte quatro horas, de qualidade e gratuita. Recomendo os sítios abaixo. 
São sítios relacionados ao entendimento de ensino a distância e ambientes virtuais de 
aprendizagem, principalmente o Moodle.
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Esta aula foi reservada para um debate importante que é a utilização dos 
ambientes virtuais de aprendizagem, focando na plataforma Moodle. Foram 
repassados conceitos e informações sobre educação a distância que darão 
o alicerce para enfrentar essa modalidade de curso técnico. O amparo legal 
dessa modalidade de ensino foi colocada para deixar você mais à vontade 
com os cursos a distância.

Com base nas informações da aula e das leituras nos sítios indicados 
responda às seguintes questões:

O que é a plataforma Moodle? Quais suas principais características? 2.

Nas leituras que você fez, quais as características fundamentais de um AVA?1.
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Qual o amparo legal para o curso técnico que vocês estão fazendo?3.
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