
  

COMPUTADORCOMPUTADOR, que , que 
máquina é essa?máquina é essa?



  

Agora vamos conhecer mais de perto o Agora vamos conhecer mais de perto o 
computador. Observe as imagens a computador. Observe as imagens a 

seguir e responda:seguir e responda:

•Que coisas você vê?Que coisas você vê?
•Quais são suas funções?Quais são suas funções?



  



  



  



  



  



  



  

tecladoteclado

caixa de caixa de 
somsom

mousemouse

monitormonitor 

gabinetegabinete

unidade unidade 
acionadora de acionadora de 

CD e DVDCD e DVD

unidade unidade 
acionadora acionadora 
de disquetede disquete



  

HARDWARE  – Que consiste na 
parte física do computador, é a 
parte palpável, aquela a qual 
podemos tocar e ver, o 
equipamento propriamente dito, 
incluindo os periféricos de entrada e 
saída, ou seja, 

O que você viu....O que você viu....



  

o hardware é tudo o que pode ser 
visto e tocado e, como toda 
máquina, não possui inteligência e 
não funciona sozinha, necessita 
de um comando de lógica para 
entrar em operação, é necessária 
assim a intervenção humana para 
fazê-lo funcionar. 



  

SOFTWARE – Consiste em cada 
conjunto de instruções 
necessárias para o 
funcionamento do computador. 
Comporta os programas que irão 
funcionar e informar ao hardware 
o que executar, de que forma e 
quando executá-las. 



  

Resumindo:Resumindo:

  
●Hardware = é o equipamento. 
●Software = é o programa. 



  

CONHECENDO O TECLADOCONHECENDO O TECLADO



  

O teclado é dividido em três regiões 
principais: 

●TECLADO NUMÉRICO;TECLADO NUMÉRICO;
●TECLADO ALFANUMÉRICO;TECLADO ALFANUMÉRICO;
●FUNÇÕES ESPECIAIS.FUNÇÕES ESPECIAIS.



  

TECLADO NUMÉRICOTECLADO NUMÉRICO

O Teclado Numérico  tem por finalidade 
facilitar a digitação de números e sinais de 
operação aritmética. 
Para acessar os Números, precisamos ligar 
a tecla NUMLOCK, que fixa o teclado para 
os números. Com a tecla NUMLOCK 
desligada, as funções HOME, PgUp, PgDn, 
End, Ins e Del são ativadas.



  

TECLADO ALFANUMÉRICOTECLADO ALFANUMÉRICO

Alfanumérico:  É utilizado como numa 
máquina de escrever comum, onde o 
caractere digitado é aceito pelo 
computador como tal.



  

FUNÇÕES ESPECIAISFUNÇÕES ESPECIAIS

 SHIFTSHIFT  
TTecla CAPS LOCK ou FIXAecla CAPS LOCK ou FIXA (Capitals Lock) (Capitals Lock)
Tecla Back SpaceTecla Back Space
Tecla ENTERTecla ENTER  
Teclas de função F1 até F12Teclas de função F1 até F12



  

●Tecla ALTTecla ALT : (ALTERNATE)  : (ALTERNATE) 
●Tecla CTRLTecla CTRL:  :  
●Teclas de movimentaçãoTeclas de movimentação::  As teclas  As teclas 
Home, End, PgUp e PgDn, são teclas Home, End, PgUp e PgDn, são teclas 
utilizadas para movimentação, utilizadas para movimentação, 
principalmente do cursor.principalmente do cursor.
●Teclas Ins e DelTeclas Ins e Del (Insert e Delete)  (Insert e Delete) 
●Teclas de SetasTeclas de Setas  



  

O que difere o teclado de 
uma máquina de 
datilografia são algumas 
teclas especiais que dispõe 
o teclado, são elas: 



  

ESC  – tecla que cancela 
comandos; 



  

F1  a F12  – são as teclas de 
funções (armazenam comandos 
de operações em seu interior); 



  

TAB – tecla de tabulação; 
CAPS LOCK OU FIXA – 

ativa/desativa a escrita maiúscula; 



  

SHIFT  – inverte o tipo de escrita do modo 
CAPS LOCK, isto é, quando Caps Lock 
estiver ativado, pressionando a tecla Shift 
+ tecla alfabética, têm-se o caractere em 
minúsculo; quando o Caps Lock estiver 
desativado, o caractere será maiúsculo. O 
modo de operação difere pelo fato de que 
a tecla Shift só funciona enquanto estiver 
pressionada; 



  

CTRL  – são teclas de controle e de 
comandos especiais. Só funciona em 
conjunto com outra tecla, definindo sua 
função desejada; 



  

ALT  – funciona do mesmo modo que tecla 
CTRL, ou seja, em conjunto com uma 
outra tecla qualquer; 



  

PRINT SCREEN  – tecla que comanda a 
impressão das informações ativas na tela 
do monitor; 

SCROLL LOCK – desloca tela no vídeo, 
para cima e para baixo; 



  

BACKSPACE – tecla que retorna o cursor 
uma posição à esquerda da linha de 
trabalho, deletando as informações ali 
existentes; 



  

INSERT  – tecla que permite a 
substituição de caracteres em um 
texto; 

DELETE  – apaga caracteres à direita do 
cursor; 



  

HOME  – desloca o cursor par o início 
da linha de trabalho; 

END  – desloca o cursor para o fim da 
linha de trabalho; 



  

PAGE UP – retorna uma tela de vídeo; 
PAGE DOWN – avança uma tela de 

vídeo; 



  

NUM LOCK – alterna as funções do teclado 
numérico – quando Num Lock estiver 
ativado, o teclado responde com 
números, estando desativado, o teclado 
responde com comandos especiais; 



  

ENTER –  Muito utilizada, é a tecla utilizada 
para dar "entrada" nos comandos. 
Aparece nos lados direitos do teclado 
principal e do teclado acessório.



  

Temos também as seguintes teclas:Temos também as seguintes teclas:



  

O MOUSEO MOUSE

Existem diversos modelos de mouse Existem diversos modelos de mouse 
com um, dois, três ou mais botões, com um, dois, três ou mais botões, 
cuja funcionalidade depende do cuja funcionalidade depende do 
ambiente de trabalho e do programa ambiente de trabalho e do programa 
que se utiliza. que se utiliza. 



  

Claramente, o botão esquerdo é o 
mais utilizado. O modelo mais 
comum tem dois botões.



  

TIPO DE CLIQUE
CLICARCLICAR
Apertar e soltar o botão esquerdo do
mouse uma vez.



  

CLICAR DUAS VEZES (DUPLO CLIQUE)CLICAR DUAS VEZES (DUPLO CLIQUE)
Apertar e soltar duas vezes, rapidamente,
o botão esquerdo do mouse.



  

CLICAR COM O BOTÃO DIREITO
Apertar e soltar uma vez o botão direito do 
mouse.



  

ARRASTAR E LARGAR
Posicionar o ponteiro do mouse em algum 
objeto da tela, pressionar a manter 
pressionado o botão esquerdo enquanto 
move-se o mouse, arrastando o objeto 
selecionado até o local desejado.



  

UM MOUSE POR DENTRO...



  

● Como a informática pode 
modificar a sua vida profissional 
e pessoal?

● Alguma vez você sentiu 
necessidade de acessar a 
Internet?

● Para qual motivo?



  

ATIVIDADE DE ELABORAÇÃOATIVIDADE DE ELABORAÇÃO
● Recupere o texto manuscrito que 

preparou – servirá como base para a 
digitação.

● Planeje o tipo de texto que vai usar: pode 
ser uma carta a alguém que não está no 
laboratório, mensagem de abertura do 
jornal da escola em que trabalha, folheto 
de divulgação dos conceitos estudados, 
resenha, relatório do que aprendeu, ou 
outro que preferir. A escolha é sua.



  

VAMOS INICIAR O EDITOR DE 
TEXTO BrOFFICE.org Writer?
– Selecione a opção INICIAR na parte 

inferior do computador (chamada barra 
de atalho)

– Escolha a opção FERRAMENTAS DE 
PRODUTIVIDADE.

– Escolha BrOffice.org Writer.
– Pronto. A janela que se abriu é a área 

de trabalho do editor de texto 
BrOffice.org Writer.



  



  

DICASDICAS
Que tal aprender a posicionar os dedos no Que tal aprender a posicionar os dedos no 
teclado?teclado?

Você encontrará a posição dos dedos no Você encontrará a posição dos dedos no 
teclado, para digitar corretamente, no link:teclado, para digitar corretamente, no link:
<<http://www.rc.unesp.br/ics/digitacao.htmlhttp://www.rc.unesp.br/ics/digitacao.html>>
<http://www.cibernarium.tamk.fi/trilogia/mou<http://www.cibernarium.tamk.fi/trilogia/mou

se/portuguese/cadeomouse.htmlse/portuguese/cadeomouse.html
<http://www.cibernarium.tamk.fi/trilogia/keyp<http://www.cibernarium.tamk.fi/trilogia/keyp

oard_htm/portuguese/index.htmloard_htm/portuguese/index.html

http://www.rc.unesp.br/ics/digitacao.html
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