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1. Conceitos de Internet   

1.1 Compreender os termos de Internet, WWW, E-mail 
 

Internet:  

A Internet é a rede de comunicação mais significativa de computadores e dispositivos eletrónicos do 

mundo. A Internet tem muitas aplicações, tais como correio electrónico (e-mail), transferência de 

ficheiros, conversação online, e a aplicação mais utilizada de toda a World Wide Web (www). 

WWW: 

A World Wide Web ou "WWW" ou "a Web", como é também chamado é a aplicação da Internet que 

contém sites e páginas Web que podem ser acessados por um URL digitado em um navegador Web. 

E-mail: 

Um e-mail ou correio eletrónico é a aplicação da Internet na qual um usuário pode enviar uma carta 

eletrónica contendo texto e também anexar a ele outro conteúdo, como imagens, clipes de som e vídeos. 

Os e-mails são ideais para comunicação internacional sem demora, sem custo e para muitos destinatários. 

1.2 Combreender os browsers mais comuns  
 

Um navegador da Web (às vezes simplesmente referido como um navegador) é um aplicativo de software 

usado para acessar informações na World Wide Web. Um URL que é o endereço de cada página da Web, 

imagem e vídeo permite que os navegadores para recuperá-los e exibi-los em uma tela de computador, 

Smartphone e Tablet. 

 

1. Microsoft Edge  

 

 

2. Google Chrome  

 

3. Mozilla Firefox  

 

 

4. Apple Safari   
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1.3 Compreender actividades online como a pesquisa de informação, 

shopping, aprendizagem, publicações entretenimento, comunicação  
 

Há uma grande quantidade de atividades associadas à Internet. Alguns dos mais comuns são: 

1. Pesquisa de informações: usando os motores de busca on-line os usuários podem encontrar uma 

variedade de arquivos como páginas da Web, imagens, música, vídeos e muito mais. 

2. Compras on-line: comprando itens de lojas on-line de todo o mundo e tê-los entregues à sua porta. 

3. Aprendizagem: a Internet trouxe revolução no campo da educação com e-Learning e aprendizagem 

de longa distância com mais e mais instituições educacionais que oferecem cursos on-line com 

materiais interativos, como vídeos e gráficos. Enciclopédias online também desempenham um papel 

importante na educação on-line. 

4. Publicação: o processo de disponibilizar em informações públicas como artigos, música, vídeos e 

fotos. A publicação em linha do índice cresceu popular nos últimos anos com a introdução de meios 

sociais.  

5. Bancos: atividades como o pagamento de utilidade e outras contas e transferência de dinheiro para 

outros clientes bancários. Os bancos online estão disponíveis 24 horas por dia, e não é necessário 

esperar na fila. serviços  

6. Estado: aplicando em linha para vários serviços do governo, pagando impostos e taxas do governo, 

votação em linha sem a necessidade de esperar nas linhas.  

7. Entretenimento: atividades como jogar jogos video, escutando a música, prestando atenção a vídeos. 

8. Comunicação: capacidade para ter uma conversação do texto, um atendimento de telefone e mesmo 

uma chamada video no tempo real com os usuários do Internet pelo mundo inteiro. 

 

1.4 Compreender os perigos de utilizer redes desprotegidas  
 

Hoje em dia as redes Wireless do mundo que nos dão a oportunidade de conectar em linha estão 

tornando-se cada vez mais disponíveis em áreas comuns tais como alamedas, cafés, universidades e 

espaços públicos. Os usuários devem ter cuidado ao se conectar a uma rede, porque há sempre a chance 

de ser conectado a redes que podem interceptar e roubar nossas informações pessoais, tais como senhas 

de login e detalhes bancários. 
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2. Navegação na Internet 

2.1 Compreender como abrir e fechar browsers na internet  
 

Como abrir um navegador da Web:  

Passo 1: Localize o ícone do navegador da Web (Google Chrome) na área de trabalho. 

 

Figura 1: Ambiente de trabalho  

 

Passo 2: clique duas vezes no ícone para abrir o navegador. A janela do navegador da Web aparecerá.

 

Figura 2: Página principal de um browser 
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Como fechar um navegador da Web: 

Passo 1: clique no botão fechar no canto superior direito da janela do navegador. 

 

Figura 3: Página principal de um Browser 
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2.2 Compreender como navegar e manipular o histórico do browser e 

marcadores  
 

Como navegar para uma página da Web: 

A fim de ser capaz de navegar para um site que você vai precisar saber o "URL"-mais comumente 

referido como um endereço Web. O "URL-endereço Web" é como um endereço de casa. Se você dá a 

alguém um endereço da casa, podem navegar para encontrar uma casa ou um negócio. 

Passo 1: clique na barra de endereços.  

Passo 2: digite o URL (endereço da página Web) e aperte Enter, o site irá carregar 

 

 

Figura 4: Escrever numa barra de endereço 

Numa página da Web você pode encontrar texto, imagens, gráficos, vídeos e clipes de som. 

Você também pode encontrar hiperlinks que podem ser texto ou imagens e quando você clicar 

neles eles transferi-lo para outras seções na mesma página da Web ou em uma página da 

Web diferente. 

 

Figure 5: Text in blue is a hyperlink to another web page 

  

1 & 2 
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Como aceder ao histórico do navegador: 

O histórico do navegador é a lista de sites visitados anteriormente por um usuário - inclui informações 

como o título da página e a hora da visita - por um determinado período de tempo. 

PASSO 1: Clique no ícone dos 3 pontos no canto superior direito. Aparece um menu. 

PASSO 2: Navegue até a opção "Histórico". 

PASSO 3: Selecione "History". 

 

Figura 6: Aceder ao histórico do Browser  

PASSO 4: Clique no site desejado da Lista de Histórico.  

 

Figura 7: Ecrã do histórico 
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Como criar um marcador: 

Os Favoritos, por vezes referidos como favoritos, permitem-lhe armazenar os URLs das páginas Web que 

visita frequentemente. É uma lista de URLs de páginas da Web visitadas com frequência. Através da lista 

de favoritos você pode retornar a uma página da Web sem ter que lembrar e digitar novamente sua 

URL. Depois de adicionar um URL à lista de favoritos, o item permanece até que você o remova ou edite 

a lista. 

PASSO 1: Navegue até o site para o qual deseja criar um Favorito. 

PASSO 2: Clique no ícone dos 3 pontos no canto superior direito. Aparece um menu. 

PASSO 3: Navegue até a opção "Bookmarks". 

PASSO 4: Clique em "Bookmark this page...". 

 

 

Figura 8: Marcar uma página 

  

1 2 

3 4 
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Como visualizar um marcador: 

Primeiro precisamos de activar a barra de favoritos. 

PASSO 1: Clique no ícone dos 3 pontos no canto superior direito. Aparece um menu. 

PASSO 2: Navegue até a opção "Marcador". 

PASSO 3: Clique em "Mostrar barra de marcadores". 

 

Figura 9: Barra de marcadores 

PASSO 4: Clique na página web desejada na barra de Favoritos. A página será carregada.  

 

Figura 10: utilizar marcadores 
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Como eliminar um marcador: 

PASSO 1: Clique no ícone dos 3 pontos no canto superior direito. Aparece um menu. 

PASSO 2: Navegue até a opção "Marcadores". 

PASSO 3: Clique em "Gerir marcadores". 

 

Figura 11: Gerir marcadores 

PASSO 4: Clique com o botão direito do rato no Favorito que pretende eliminar. 

PASSO 5: Clique em "Eliminar”. 

 

Figura 12: Eliminar um marcador 
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2.3 Compreender como guardar/fazer o download de conteúdo para o 

computador  
 

Um arquivo pode ser baixado ou aberto imediatamente, dependendo do tipo de arquivo. No Google 

Chrome, um utilizador pode definir uma pasta onde são guardados todos os ficheiros transferidos. 

Em alternativa, sempre que for necessário transferir um ficheiro, o utilizador pode seleccionar uma 

pasta específica. 

Por predefinição no Google Chrome, todos os ficheiros transferidos são mantidos na pasta Downloads. 

Como definir a pasta de download: 

PASSO 1: Clique no ícone dos 3 pontos no canto superior direito. Aparece um menu. 

PASSO 2: Clique em "Definições". 

 

 

Figura 13: Navegar na página das definições 
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PASSO 3: Navegue até a parte inferior da página Configurações e clique em "Avançado". 

 

Figura 14: Opções avançadas 

PASSO 4: Na Secção de Downloads Clique em "Alterar" e seleccione uma pasta diferente.  

PASSO 5: Alternativamente ao PASSO 4, você pode ativar a opção "Perguntar onde salvar cada arquivo 

antes de baixar" para que o navegador sempre pergunte onde você deseja que o arquivo seja baixado.  

 

 

Figura 15: Mudar localização dos downloads 
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Como descarregar um arquivo: 

PASSO 1: Localize o hyperlink do arquivo na página web e clique nele. 

PASSO 2: Uma nova janela aparecerá pedindo que você escolha o local onde o arquivo será salvo. 

PASSO 3: Clique no botão "Salvar". 

 

Figura 16: Descarregar um ficheiro 

Como descarregar uma imagem: 

PASSO 1: Clique com o botão direito sobre a imagem. 

PASSO 2: Aparecerá um menu. Clique em "Salvar imagem como...". 

 

 

Figura 17: Descarregar uma imagem  
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PASSO 3: Uma nova janela aparecerá pedindo que você escolha o local onde a imagem será salva. 

PASSO 4 Clique no botão "Salvar". 

 

Figura 18: Guardar uma imagem 
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2.4 Compreender os perigos de fazer downloads de conteúdos de locais 

pouco fidignos  
 

Os usuários da Internet devem ter cuidado ao baixar conteúdo de fontes não confiáveis, como sites com 

conteúdo ilegal; há um alto risco de baixar um vírus ou software que visa prejudicar nossos dados pessoais 

e expor informações pessoais, como senhas e contas bancárias. Apenas faça o download de sites que você 

tem certeza sobre a sua autenticidade. 

2.5 Compreender como fazer uma pesquisa online  
 

Como navegar para um motor de busca online: 

PASSO 1: Clique na barra de endereços Digite a URL www.google.com 

 (Nota 1: Há muitos motores de busca disponíveis além do que o Google está oferecendo. Mas é 

comumente aceito que, atualmente, é o mais poderoso entre todos os outros) 

(Nota 2: O Google chrome fornece uma ligação directa ao motor de pesquisa do Google, pelo que não há 

necessidade de navegar para o site do motor de pesquisa do Google, pode apenas introduzir as palavras-

chave que procura na barra de endereço) 

PASSO 2: Na área da caixa de pesquisa, digite as palavras-chave para a informação que deseja pesquisar 

 

Figura 19: Procura Google  

O motor de busca do Google recomendará, na maioria dos casos, algumas palavras-chave semelhantes 

para ajudar na sua pesquisa. 

  

1 

2 
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PASSO 3: Os resultados aparecerão, e você pode rolar para baixo para ver os resultados que o motor de 

busca produziu. Você pode clicar em um dos links para visualizar a página web. 

 

Figura 20: Resultados da procura 

  

4 
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2.6 Compreender a importância de avaliar/filtrar informação online  
 

Sites de notícias falsas que oferecem notícias falsas que visam enganar mais fazer isso para os cliques que 

eles apresentam anúncios em sua página para que eles vão ganhar dinheiro. Além disso, existem sites que 

são para entretenimento e apresentar histórias falsas para fins de diversão... 

2.7 Compreender e utilizer varios sites de informação como jornais e 

bibliotecas  
 

A partir de maio de 2018, os cinco principais sites relacionados a notícias são: 

1. Yahoo News - http://news.yahoo.com/ 

2. Google News - http://news.google.com/ 

3. The Huffington Post - http://www.huffingtonpost.com/ 

4. CNN - http://www.cnn.com/ 

5. The New York Times - http://www.nytimes.com/ 

E de acordo com Alexa.com, que é um portal on-line para medir o tráfego do site das cinco principais 

bibliotecas on-line -encyclopedias são: 

1. Wikipédia - https://www.wikipedia.org 

2. Como Funciona o Coisas - https://www.howstuffworks.com 

3. Enciclopédia Britânica - https://www.britannica.com/ 

4. Wolfram Math World - http://mathworld.wolfram.com/ 

5. Encyclopedia.com - https://www.encyclopedia.com/ 
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2.8 Compreender o conceito e os perigos de fazer compras online  
 

Usar o cartão de crédito online 

As compras on-line representam uma excelente oportunidade para os usuários comprarem produtos 

diretamente de um comerciante on-line. Os consumidores encontram um produto de interesse visitando 

o site do comerciante diretamente ou pesquisando entre diferentes vendedores usando um motor de 

busca de compras, que exibe a disponibilidade do mesmo produto e preços em diferentes e-retailers. 

Um usuário pode comprar diretamente através de um Web site, selecionando os bens ou serviços que 

eles necessitam, inserindo-os em um "carrinho de compras" virtual e através do "checkout virtual" para 

inserir seu nome e endereço e os detalhes do cartão de crédito, a fim de completar o pagamento. 

Quando você envia os detalhes do seu cartão de crédito clicando no botão "Pagar", estes devem ser 

criptografados pelo site de compras on-line para que ninguém possa interceptar os seus dados. Você pode 

dizer que um site oferece criptografia olhando para a URL do site e notando que ele começa com https:// 

em vez de http:// e também por um símbolo de bloqueio ao lado da barra de endereço. 

Há também o perigo de comprar algo de uma loja falsa e descobrir mais tarde que este site não existe 

mais e nenhuma mercadoria é enviada para você! Você deve ter certeza de que a loja online tem uma boa 

reputação e é confiável em entregar o que você pediu. Há muitos sites de onde você pode fazer compras 

on-line, um exemplo famoso é www.amazon.com e www.ebay.co.uk.  

 

Criar e gerir senhas fortes 

Também quando você é um cliente retornando para que a loja online tenha suas informações pessoais 

prontas para que não haja a necessidade de re-enter nome e endereço e detalhes do cartão de crédito 

um registro on-line é a maneira mais conveniente de ir. A fim de criar uma conta normalmente, há uma 

necessidade de um nome de usuário e uma senha. Na maioria dos casos, o nome de usuário pode ser o 

endereço de e-mail do usuário ou um nome único decidido pelo usuário. Além disso, haverá a necessidade 

de fornecer uma senha para se conectar à sua conta. Ao escolher uma senha, tente escolher uma que será 

difícil de ser descoberta por outra pessoa. Por exemplo, não use sua data de nascimento ou o nome de 

seu cônjuge ou animal de estimação. Senhas suficientes devem ter pelo menos 8 caracteres e conter letras 

minúsculas e maiúsculas, números e caracteres, por exemplo "di4aL_Prj29!". 

Vantagens do comércio electrónico 

- Há muitas vantagens na utilização do comércio electrónico: 

- Serviços disponíveis 24/7 

- Grande variedade de estoque 
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- Informação detalhada do produto 

- Capacidade de comparar preços 

- Direito de devolução de mercadorias defeituosas 

2.9 Compreender e utilizar multimedia e páginas como o YouTube 
 

Youtube.com é um lugar onde os usuários podem: 

- Pesquise e assista a vídeos 

- Criar um canal pessoal do YouTube 

- Carregar vídeos para o seu canal 

- Como/Comentário/Partilhar outros vídeos do YouTube 

- Assine e siga outros canais e usuários do YouTube 

- Crie listas de reprodução para organizar vídeos e vídeos de grupo juntos 

Como pesquisar um vídeo do YouTube: 

PASSO 1: Clique na barra de endereços Digite a URL https://www.YouTube.com 

 

Figura 21: Página principal do YouTube 

  

1 

https://www.youtube.com/
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PASSO 2: Digite na área de pesquisa as palavras-chave para o vídeo que deseja ver. 

 

Figura 22: pesquisar um video no YouTube 

PASSO 3: Clique em um vídeo para iniciar a visualização.  

 

Figura 23: Resultados dos videos com as palavras chave  
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24 | P a g e  
 

Como subscrever um canal do YouTube: 

Para não se perder na infinidade de canais de YouTube disponíveis, você pode assinar um canal se quiser 

ver mais conteúdo desse canal específico. Uma vez que você se inscreva em um canal, quaisquer novos 

vídeos que ele publique aparecerão em seu feed de Assinaturas. 

PASSO 1: Ao assistir a um vídeo de um canal do YouTube, clique no botão Assinar abaixo do vídeo. 

. 

 

Figura 24: Subscrever um canal YouTube  

PASSO 2: Se você também quiser receber uma notificação (com e-mail ou em um smartphone) quando 

um novo vídeo de um canal subscrito é carregado, você também pode clicar no "Sino de Notificação".  

 

Figura 25: Ativar notificações no YouTube 
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2.10 Navegar na Internet em modo privado  
 

O modo Privado ou o modo Incognito, como é chamado no navegador Web Chrome, pode ajudar a manter 

as suas sessões de navegação privadas de outros utilizadores que utilizam o mesmo computador que você, 

mas não pode manter as suas atividades de navegação privadas do seu Fornecedor de Serviços de Internet 

(ISP). 

O modo de navegação anónima funciona apagando o histórico de navegação e pesquisa no modo privado, 

bem como removendo quaisquer cookies de seguimento que o seu computador tenha recebido durante 

a sua sessão de navegação anónima.  

Como ativar o modo de navegação anónima: 

PASSO 1: Clique no ícone dos 3 pontos no canto superior direito. Aparece um menu. 

PASSO 2: Clique em "Nova janela de navegação anónima". 

 

PASSO 3: Aparece o modo de navegação anónima do browser 

  

2 
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3. E-mail 

3.1 Compreender conceitos de e-mail 
 

Um e-mail é um método pelo qual uma pessoa pode enviar informações de um computador para outro, 

usando a Internet. Essa informação pode variar entre texto, imagem, áudio e vídeo. Os e-mails são ideais 

para a comunicação internacional sem atrasos, sem custos e para muitos destinatários.  

Todos os endereços de e-mail têm um formato padrão composto de duas partes separadas pelo símbolo 

@: 

1. O UserID ou Username é uma identificação única (não pode haver duas contas com o mesmo 

username) de uma pessoa num determinado servidor. 

2. O nome de host ou nome de domínio é o local no qual o e-mail é enviado. Refere-se ao servidor 

de correio que é o computador onde o destinatário tem uma caixa de correio (pense nisso como 

se fosse a agência dos correios onde as cartas e mercadorias são classificadas e guardadas antes 

de chegarem ao seu destino final). 

 

 

 

 

 

3.2 Compreender como criar contas de e-mail  
 

Existem dois tipos de contas de e-mail: Com base na Web e no cliente.  

O e-mail baseado em cliente é frequentemente usado em um ambiente de trabalho e envolve o download 

do e-mail de um servidor de e-mail para um aplicativo (como o Microsoft Outlook) no computador do 

usuário. 

No e-mail baseado na Web não é necessário software de e-mail - um usuário pode usar um 

computador/tablet/smartphone com uma conexão com a Internet para visualizar e enviar e-mails. As 

contas de e-mail baseadas na Web são tipicamente gratuitas. 

Para fins deste curso, o tipo mais apropriado de conta de e-mail a ser criado seria uma conta de e-mail 

baseada na web com a opção mais popular do Gmail (uma opção de e-mail oferecida pelo Google 

gratuitamente). 

  

Username Domain name 

dialprojecteu@gmail.com 
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Como criar uma conta de e-mail: 

PASSO 1: Navegue até https://www.gmail.com 

PASSO 2: Clique no botão "CRIAR UMA CONTA". 

 

  

1 

2 
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PASSO 3: Você será levado para a página "Criar sua Conta do Google". Onde você precisará preencher os 

campos apresentados lá.  

Você é obrigado a fazê-lo: 

a. Digite seu nome e sobrenome. 

b. Digite um Nome de usuário que será exclusivo no Gmail. Tente inventar algo que outros 

poderão digitar porque será a primeira parte do seu endereço de e-mail. 

c. Digite uma senha. Dedique tempo para pensar em uma senha que será difícil para alguém 

descobrir e também fácil para você se lembrar. 

 

Figura 26: Página para criar uma conta Google 

PASSO 4: Clique no botão "Next".  

 

Figura 27: Preencher a informação da conta  
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PASSO 5: Você será levado para a página de Informações Pessoais, onde você será solicitado a inserir 

algumas informações pessoais. 

a. Seu número de telefone celular. Esta informação é opcional, mas adicionará um recurso de 

segurança extra caso você seja bloqueado de sua conta ou tenha esquecido sua senha. 

b. Um endereço de e-mail adicional. Isso também é opcional e também adicionará uma rede de 

segurança extra para sua conta. 

c. Sua data de nascimento. 

d. Seu sexo. 

PASSO 6: Clique no botão "Próximo". 

 

Figura 28: Preencher dados pessoais  
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PASSO 7: Para poder utilizar os serviços gratuitos do Google, terá de aceitar os termos e condições de 

privacidade marcando as duas caixas de verificação. 

PASSO 8: Clique no botão "Criar Conta". 

 

Figura 29: Termos de Privacidade  

PASSO 9: A tela de boas-vindas do Gmail aparece. Clique no botão "Next" (Seguinte).  

 

Figura 30: Imagem de boas vindas do Gmail 
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PASSO 10: Existem três estilos de visualização diferentes atualmente disponíveis no Gmail. Para os 

propósitos deste curso, escolheremos a Visualização Padrão. Clique no botão "OK". 

 

Figura 31: Página “Escolha o estilo”  

PASSO 11: Agora você pode ver a página da sua conta no Gmail  

 

Figura 32: Página da conta do Gmail 
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3.3 Compreender como escrever e-mails  
 

Como compor um e-mail: 

PASSO 1: Clique no botão "Compor". 

PASSO 2: Clique no botão de tela cheia para ter uma visão melhor e mais clara ao compor um e-mail.

 

Figura 33: Criar email novo  

 

Figura 34: Maximizar vista da janelal 
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PASSO 3: Existem alguns campos que devem ser preenchidos para que o e-mail seja devidamente 

enviado. Estes são: 

a. Para: Os principais destinatários do e-mail 

b. Cc: Abreviatura de Carbon Copy, para receptores secundários, ou seja, as pessoas a quem você 

decide mantê-las informadas. 

c. Bcc: Abreviação de Cópia Cega de Carbono, os endereços de e-mail digitados neste campo não 

são visíveis para outros destinatários.  

d. Assunto: O título do nosso e-mail ou uma breve descrição significativa do texto no e-mail 

 

Figure 35: The email fields 
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3.4 Compreender como enviar e-mails  
 

Como enviar um e-mail: 

PASSO 1: Depois de ter escrito sua mensagem, clique no botão "Enviar" para enviar seu e-mailHow to 

send an Email: 
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3.5 Compreender como responder e reencaminhar emails  
 

Como responder a um e-mail: 

PASSO 1: Clique no novo e-mail recebido.  

 

Figure 36: Gmail Inbox 

PASSO 2: Clique no botão "Responder".  

 

Figure 37: Replying to an email 
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PASSO 3: Componha o texto da resposta e clique no botão "Enviar  

 

Figure 38: Sending a Reply email 
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Como encaminhar um e-mail: 

PASSO 1: Clique em um e-mail recebido. 

 

Figure 39: Gmail Inbox 

PASSO 2: Clique no botão Avançar 

 

Figure 40: Forwarding an email 
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PASSO 3: Digite o endereço de e-mail para o qual o e-mail deve ser encaminhado. 

PASSO 4: Componha o texto 

PASSO 5: Clique no botão "ENVIAR". 

 

Figure 41: Sending a Forward email 
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3.6 Compreender como eliminar e-mails  
 

Como excluir um e-mail: 

PASSO 1: Localize o e-mail que deve ser excluído. Clique no botão Lixeira e o e-mail será enviado para a 

Lixeira. 

 

Figure 42: Deleting an email 

Nota: Isto não elimina completamente o e-mail. 

PASSO 2: Para excluir completamente o e-mail, navegue até a área de Bin clicando na opção "Mais" e, 

em seguida, clique em "Bin". 

PASSO 3: Selecione o e-mail desejado para excluir clicando na caixa de seleção ao lado do e-mail. 

PASSO 4: Clique na opção "Excluir para sempre". 

 

Figure 43: Deleting completely an email from the Bin folder 
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3.7 Compreender como anexar e descarregar um fichero  
 

Além de mensagens de texto simples mensagens de e-mail podem conter arquivos de imagem, arquivos 

de som, arquivos de vídeo clipe, arquivos compactados etc. Estes arquivos são conhecidos como arquivos 

anexados ou simplesmente como anexos. Os arquivos anexados são arquivos são enviados juntamente 

com mensagens de e-mail. É importante notar que algumas contas de e-mail não permitem anexos como 

arquivos executáveis (com a extensão .exe) devido à alta probabilidade de serem software malicioso 

(malware). 

Outro problema a ter em consideração é o tamanho do ficheiro dos anexos. O Google limita o tamanho a 

25 MB e outlook.com e o Hotmail a apenas 10 MB. Arquivos grandes podem preencher completamente a 

caixa de correio do destinatário, tornando impossível para ele/ela receber mais mensagens. Os programas 

de utilidade de compressão podem ser usados para reduzir os tamanhos dos arquivos anexados. 

Como enviar um arquivo como um anexo em um e-mail: 

PASSO 1: Clique no botão "Compor" para criar um novo e-mail. 

PASSO 2: Clique no ícone Anexos. 

 

 

Figure 44: Attaching a file 
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PASSO 3: Navegue até a pasta com o arquivo a ser anexado  

 

Figure 45: Locating the attachment 

PASSO 4: Seleccione o ficheiro que pretende anexar. 

PASSO 5: Clique no botão "Abrir". 

 

Figure 46: Inserting the attachment file into the email 
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PASSO 6: O arquivo será visto como um anexo na parte inferior do e-mail.  

 

Figure 47: Email with attached file 

PASSO 7: Mais de um arquivo pode ser anexado no mesmo e-mail repetindo os mesmos passos. 

 

Figure 48: Email with two attached files 
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Como remover um anexo: 

PASSO 1: Clique no ícone "X" ao lado do arquivo anexado para removê-lo dos anexos. 

 

Figure 49: Removing an attachment 
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Como baixar um anexo de um e-mail: 

Ao baixar um anexo, o usuário deve ter muito cuidado. Os e-mails provenientes de fontes não confiáveis 

e desconhecidas não devem ser abertos, pois há um alto risco de que eles contenham software malicioso. 

Embora muito esforço esteja sendo feito pelas empresas que oferecem serviços de e-mail para encontrar 

esses e-mails e bloqueá-los, há sempre a chance de eles chegarem à nossa caixa de entrada. Se tal e-mail 

for recebido, o usuário deve primeiro realizar uma verificação antivírus antes de abri-lo ou se o usuário 

tiver certeza de que este é um arquivo malicioso para excluir imediatamente o e-mail com o anexo. 

PASSO 1: Localize e abra o e-mail com um anexo na caixa de entrada. 

 

 

Figure 50: Locating an email with an attached file 
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PASSO 2: Localize o anexo na parte inferior da mensagem de e-mail.  

 

Figure 51: Locating the attached file 

PASSO 3: Mova o cursor do mouse sobre o anexo. Aparece uma seta para baixo (download). Clique no 

botão de download para baixar o arquivo. 

 

Figure 52: Downloading an attachment 
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PASSO 4: Aparecerá uma caixa de diálogo para salvar o arquivo no seu computador. Selecione onde o 

arquivo deve ser baixado e clique em "Salvar". 

 

Figure 53: Saving an attachment in a specific folder 
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3.8 Compreender como criar e utilizer contatos  
 

Criar e usar Contatos é uma maneira fácil de se comunicar com alguém. Em vez de lembrar seu 

endereço de e-mail, uma maneira mais conveniente seria ter um nome de contato que será mais fácil de 

lembrar. 

Como criar um contato de e-mail: 

PASSO 1: Mova o ponteiro do mouse sobre o nome de usuário da pessoa que lhe enviou um e-mail. 

 

Figure 54: Details of sender 

PASSO 2: Clique na opção "Adicionar aos Contactos". 

 

Figure 55: Adding a person to the Contacts list 
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PASSO 3: Você verá a seguinte tela para inserir os detalhes do contato  

 

Figure 56: The Contact details screen 

PASSO 4: Insira os detalhes do contato e clique em Salvar.  

 

Figure 57: Editing the Contact’s details 
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Passo 5: Aparecerão os detalhes do contacto guardado.  

 

Figure 58: The saved details of a contact 
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Como enviar um e-mail para um contato a partir de uma lista de contatos: 

PASSO 1: Clique no texto "Para" para trazer a janela Selecionar Contatos. 

 

Figure 59: Inserting a contact 

PASSO 2: Você pode clicar em um contato específico ou selecionar mais de um contato. 

PASSO 3: Em alternativa, pode procurar um contacto. 

 

Figure 60: The Contacts list 
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PASSO 4: Clique em um contato para selecioná-lo  

 

Figure 61: Selecting a contact 

PASSO 5: Clique em "INSERIR" para inserir o endereço de e-mail do contato em seu e-mail.  

 

Figure 62: Inserting a contact 

  

4 

5 



 

52 | P a g e  
 

PASSO 5: O contacto deve agora aparecer no campo "Para:". 

 

Figure 63: Email with contact 
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3.9 Compreender como fazer uma pesquisa nos e-mails  
 

Haverá casos em que você precisará encontrar e-mails importantes rapidamente. Com o tempo, muitos 

e-mails se acumulam e preenchem nossa caixa de entrada. Com a opção de busca você pode facilmente 

encontrar o e-mail que você está procurando. 

Como pesquisar através de e-mails: 

PASSO 1: Localize o campo Pesquisar e-mail. 

 

 

Figure 64: The Search field 

PASSO 2: Digite a palavra-chave para o e-mail que você está procurando e pressione enter. Este pode 

ser o endereço de e-mail, o assunto do e-mail, o nome do contato ou apenas uma palavra ou frase 

contida no corpo principal do e-mail. 
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Figure 65: Searching for an email 
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PASSO 3: Selecione o e-mail que você está procurando a partir dos resultados mostrados. 

 

Figure 66: Results of the email search 
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Como fazer uma pesquisa avançada: 

PASSO 1: Clique na seta para baixo na parte direita do campo "Search mail". 

 

Figure 67: The advanced search mail option 

PASSO 2: Preencha um ou mais campos para fazer uma pesquisa mais complexa 

 

Figure 68: Gmail Advanced search 
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3.10 Compreender a possibilidade de receber e-mails fraudulentos  

(scam) ou não solicitados (spam). Ter atenção aos e-mais com virus  
 

Usar o e-mail é uma ferramenta útil no nosso dia-a-dia. No entanto, pode haver uma possibilidade de 

receber e-mails fraudulentos, tentando roubar suas informações pessoais. Para estar ciente desses e-

mails fraudulentos, você precisa saber como reconhecer um.  

Um e-mail pode ser fraudulento se: 

• O e-mail do destinatário é desconhecido para você. 

• Promete dinheiro por pouco ou nenhum esforço. 

• Afirmar que ganhou a loteria ou oferecer grandes descontos em produtos. 

• Reivindicar que ganhou serviços gratuitos. 

• Eles têm má gramática ou erros ortográficos. 

Outro tipo de e-mails fraudulentos são os e-mails que prejudicam o seu computador. E-mails como esse 

podem esconder um vírus dentro deles. Um vírus pode destruir arquivos específicos do seu disco rígido 

ou reenviar o e-mail para todos os seus contatos.  

Em qualquer caso, você não deve abrir nenhum desses dois tipos de e-mail e deve ser excluído 

imediatamente. 
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