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1. Ambiente de trabalho, Icones e utilização do windows  

 

1.1. Delinear a finalidade da área de trabalho e da barra de tarefas 

 

O ambiente de trabalho é a primeira tela que se pode ver no computador depois de se ligar o windows. O 

ambiente de trabalho fica sempre lá até se desligar o computador. O seu propósito é o de fornecer ícones 

como atalhos, criados por si, o ícone da lixeira, entre outros.  

 

 

Figura 1: Exemplo de ambiente de trabalho. 

O objetivo da barra de tarefas é fornecer ao utilizador uma maneira fácil de abrir e gerir programas 

instalados no seu computador. 

1.2. Indentificar ícones comuns: ficheiros, pastas, aplicações, impressoras, atalhos, 

reciclagem, etc. 

 

Ícones do âmbiente 
de trabalho 

Examplos 

 
Ficheiros 

 
  
 

 

 
Pastas 
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Ícones do âmbiente 
de trabalho 

Examplos 

 
Aplicações 

 

  
 

 
 

Impressoras 

 
 
 
 
 

 
 

Drives 

 
 
 
 

 

 
 

Atalhos 
 

 

 
    
 
 

 
Reciclagem 

 
 
 
 
 

 
 

O meu computador 
 

 
 
 

Tabela 1: Ícones comuns 

Seleccionar e mover ícones 

Clique no ícone para selecioná-lo e, em seguida, arraste-o para onde você precisa do ícone. Também pode 

utilizar as ferramentas de  cortar, copiar e colar.  

  

Shortcut symbol 
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1.3. Criar, mover um atalho 

Por vezes pode ser necessário criar um atalho no ambiente de trabalho, de forma a tornar mais rápido e 

fácil o acesso a uma fasta ou ficheiro que é utilizado com muita regularidade.  

Para criar um atalho novo:  

• Clique num ficheiro ou pasta. 

• Coloque o cursor em “Mover para”. 

• Clique em ambiente de trabalho (criar atalho). O atalho do ficheiro ou pasta que escolheu será 

criado no ambiente de trabalho.  

 

 

Figura 2: Criar um atalho 

 

Mover um atalho para outro local no computador  

• Clique nun ficheiro/ pasta. 

• Clique em Criar Atalho. 

• O Atalho será criado junto to ficheiro ou pasta seleccionado. 

• Mova o atalho para o local que deseja. (Pode utilizer as ferramentas de corta, colar)  
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Figura 3: Mover um atalho 

Alterar o nome ou eliminar o atalho.  

• Clique no botão direito do rato sob o ícone do atalho. 

• Clique em Alterar nome para mudra o nome do atalhop ou Eliminar caso deseje remover o 

atalho.  

 

Figura 4: Mudar de nome e eliminar um atalho   



 

11 | P a g e  
 

1.4. Identificar as diferentes partes de uma janela: barra de título, barra do menú, 

barra de tarefas, barra de status, fita e barra de scrool  

 

 

Figura 5: DIferentes partes de uma janela 

 

 

Figura 6: Opções de uma janela 
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1.5. Trocar janelas  

Se tem janelas abertas, mas encontram-se minimizadas, poderá recuperá-las facilmente e de 

forma rápida. Tudo o que precisa fazer é clicar na janela que deseja abrir, que se encntra na 

barra de tarefas.  

Se quiser alternar entre janelas abertas, ou seja, se estiver a trabalhar numa janela e queiser 

ver algo na janela que está minimizada, basta clicar no botão da aplicação e depois escolher 

entre as janelas que tem abertas.  

 

Figura 7: Trocar janelas 

 

1.6. Informação sobre o computador  

A pasta do Meu Computador ou Este Computador que se encontra na parte superior do ambiente de 

trabalho é uma ferramenta muito útil e com várias funções. O Meu Computador é uma pasta que dá 

acesso a toda a informação gravada no computador, aos dispositivos, às redes e a atalhos para a maioria 

da informação no sistema. Possui também atalhos para uptades e restauros do sistema.  

 

Localizar a pasta 

A pasta do Meu Computador pode ser encontrada em três locais distintos do computador e têm 

exactamente a mesma função. Poderá encontrar o Meu computador no ambiente de trabalho, no menu 

Iniciar e no Windows Explorer. O icon do ambiente de trabalho pode estar escondido se essa função for 

configurada das configurações do ambiente de trabalho. 
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Figura 8: O Meu Computador 

 

Windows Explorer 

O objetivo primário do Meu Computador é de servir de atalho para o Windows Explorer. Poderá aceder 

ao Windows Explorer para uma exibição no nível do sistema clicando duas vezes no botão esquerdo do 

rato ou clicando com o botão direito do rato e selecionando "abrir" na pasta meu computador. É 

comumente usado para classificar e armazenar documentos, imagens, música e arquivos de vídeo no 

computador, bem como para transferir informações entre o computador e dispositivos ligados. A janela 

do nível do sistema exibe todos os discos rígidos, unidades externas e cartões de armazenamento ligados 

ao computador. Pode também exibir atalhos para outros computadores na rede. 

 

Informação do computador 

A pasta Meu Computador também fornece um atalho para uma janela com informações do sistema. 

Poderá  abrir essa janela clicando com o botão direito do rato na pasta Meu Computador e selecionando 

"Propriedades".  A guia "Geral" fornece informações básicas sobre o computador, por exemplo, edição do 

Windows, sistema, nome do computador, domínio, configuração do grupo de trabalho e ativação do 

Windows. 
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Figura 7: Informação sobre o computador 

 

Outra maneira de ter acesso às informações de Meu Computador (este PC)  é clicar duas vezes no botão 

esquerdo do rato, no ícone "meu computador" (este PC). 

 

Figura 8: Abrir o Meu Computador com clique duplo 
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Informação de armazenamento 

A fim de ter conhecimento da capacidade de armazenamento do seu computador, deverá clicar duas 

vezes na pasta meu computador (este PC) e selecione Propriedades do sistema. 

 

Figura 9: Propriedades do sistema 

A janela de configurações abrir-se-à e poderá escolher o tipo de armazenamento, e todas as informações 

sobre o armazenamento do computador serão exibidas. 

 

 

Figura 10: Informações de armazenamento 
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2. Trabalhar com texto 

 
2.1. Abrir, fechar um aplicativo de processamento de texto. Abrir e fechar ficheiros. 

Para abrir um aplicativo de processamento de texto: 

• Clique no botão Iniciar 

• Clique em Todos os Programas 

• Seleccione Microsoft Office 

• Clique em Microsoft Office Word 

Para fechar um documento/Microsoft Word  

• Clique no botão Microsoft Office e clique em Fechar 

Ou  

• Clique no pequeno botão ' x ', no canto superior direito da página 

Para abrir um documento existente  

• Clique no botão do Microsoft Office e clique em Abrir, ou pressione CTRL + O (pressione a tecla 

CTRL enquanto pressiona o "O") no teclado  

• Escolha o local onde o ficheiro está guardado  

• Clique no ficheiro e clique em Abrir 

 

2.2. Introduzir texto num document 

O cursor de inserção intermitente indica onde o próximo caracter aparecerá. Basta começar a escrever 

para inserir texto. Se cometer algum erro, use a tecla backspace para eliminar caracteres indesejados. 

2.3. Copiar, mover texto dentro de um document e entre documentos. Colar uma 

imagem no document.  

 

• Selecione o texto que deseja copiar.  

• Clique no separador Base e selecione Copiar 

• Clique local do documento onde deseja colar o texto copiado. 

Se pretende colá-lo noutro documento, clique na janela do  

documento na barra de tarefas.  

• Clique no botão Início novamente e selecione colar. 

 

 

Figura 11: Botão Colar 
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Mover texto dentro de um document ou entre documentos abertos  

• Clique no separador Base e selecione Recortar  

• Clique no local onde deseja colar o texto copiado. Se deseja colá-lo 

noutro documento, clique em na janela do documento na barra de 

tarefas.  

• Clique em Início novamente e selecione colar. 

Seleccionar o texto que deseja mover 

• Clique no separador Base e selecione Recortar  

• Clique no local do documento onde deseja colar o texto copiado.  

Se deseja colá-lo noutro documento, clique na janela do documento na barra de tarefas.  

Clique no separado Base novamente e selecione colar. 

 

Colar uma image de print num documento 

• Localize o botão PrintScreen no teclado e pressione-o uma vez. Isto irá tirar uma foto da tela 

atual.  

• Clique em colar. 

 

Figura 13: Botão PrintScreen no teclado e botão Colar  

• Se pretende uma cópia da janela ativa, pressione Alt do seu teclado e pressione o botão 

Printscreen, mantendo pressionada a tecla Alt.  

• Quando clicar em colar, verá que apenas a janela ativa será colada e não a tela inteira 

 

 

Figura 14: Botão ALT e Print Screen button no teclado e botão Colar  

 

Figura 12: Botão Colar e Cortar 
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2.4. Guardar e dar nome a um documento 

• Clique no separador Ficheiro 

• Clique em Guardar ou Guardar Como 

 

Figura 15: Guardar um documento 

Ou 

• Clique em CTRL + S ( Clique na tecla CTRL e ao mesmo tempo na tecla S do teclado) 

Ou 

• Clique em Guardar 

• Escreva o nome que pretende dar ao documento e clique em Guardar 

 

 

Figura 16: Dar nome ao documento 
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2.5. Intalar e desinstalar uma impressora. Imprimir uma folha teste  

Instalar uma impressora 

• Clique no botão Iniciar. 

• Clique em Painel de Controlo. 

 

Figura 17: Botão Iniciar e botão Painel de Controlo.  

 

• Clique em Dispositivos e Impressoras  

 

Figura 18: Dispositivos e Impressoras 

 

• Faça clique duplo em Adicionar Impressora para iniciar o processo e de seguida clique 

em seguinte.  

 

 

Figura 19: Botão de adicionar impressora 

 

• Siga as instruções que aparecem no ecrâ para terminar o trabalho.  

 

Desinstalar uma impressora 

• Clique no botão Iniciar.  

• Clique em Painel de Controlo . 
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Figura 20: Botão Iniciar e Botão Painel de Controlo  

 

• Clique em Dispositivos e Impressoras 

 

Figura 21: Dispositivos e impressoras 

• Clique em Remover Dispositivo e depois Clique em Sim  

 

 

Figura 22: Remover dispositivo 

 

Imprimir uma página teste 

• Abrir Impressoras. Para isso clique no botão Iniciar e Escolha Painel de Controlo. 

• Clique em Hardware e som e de seguida Impressoras. 

• Com o botão direito do rato clique na impressora que quer testar. De seguida clique 

propriedades. 

• No menu das propriedades clique em imprimir folha de teste. 

 

2.6. Definir uma impressora como predefinida a partir de uma lista de impressoras 

instaladas 

Normalmente num ambiente de rede de computadores, haverão várias impressoras. Os utilizadores terão 

a necessidade, portanto, de enviar os seus documentos para uma impressora específica-provavelmente 
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para a impressora mais próxima do computador. Esses utilizadores definirão esta impressora como a 

impressora padrão. A impressora predefinida é a impressora à qual um computador envia documentos 

quando selecciona a opção imprimir sem primeiro especificar qual a impressora que pretende utilizar com 

um programa. Poderá apenas ter uma impressora padrão; deve ser a impressora que utiliza com mais 

frequência. 

Predifinir uma impressora como padrão: 

• Clique no botão Iniciar 

• Escolha Painel de Controlo 

 

Figura 23: Botão Iniciar e Painel de Controlo  

 

• Clique em Dispositivos e Impressoras 

 

Figura 24: Dispositivos e impressoras 

 

• Com o botão direito do rato clique em cima do nome da impressora que deseja comolocar como 

padrão.  

• Clicar em Impressora padrão (Predefinida).  
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Figura 25: Colocar uma impressora como padrão 

 

 

2.7. Imprimir um document Word  

• Abra o documento que se pretende imprimir. 

• Clique no separador do Ficheiro. 

• Escolha Imprimir. 

• Aparecerá um menu como indicado na figura. 

 

Figura 26: Caixa com menu de impressão 

Na secção Intervalo de Páginas, escolha se deseja imprimir todas as páginas do documento, somente a 

página atual, as páginas selecionadas ou uma selecção específica.  

Na secção cópias, especifique quantas cópias do mesmo documento deseja imprimir. 
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Figura 27: Número de cópias 

 

Poderá optar por imprimir todas as páginas no intervalo especificado, ou então pode optar por imprimir 

apenas as páginas ímpares. Por fim, clique em Imprimir. 

 

2.8. Ver, colocar pausa, reiniciar e cancelar uma impressão  

Ver uma impressão 

• Uma vez iniciado o processo de impressão poderá ver o seu progresso  

• Faça duplo clique no ícon no desenho da impressora que se encontra no canto inferior do ecrã.  

• De seguida abrirá uma Caixa com os documentos que serão impressos ou estão a ser impressos. 

• Outra forma de ver o processo de impressão é atravéz da abertura do Painel de Controlo, Clicar 

em Impressoras e fazer duplo clique na impressora que escolheu para imprimir o documento. 

 

 

Figura 28: Caixa que mostra o progresso de uma impressão 

 

Pausa, reiniciar ou cancelar uma impressão  

• Abra a Caixa para ver o progresso da impressão. 

• Clique com o botão do lado direito do rato em cima do trabalho que pretende cancelar ou parar 

ou reiniciar e escolha uma opção do menu.  
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Figura 29: Menu que aparece quando clica com o botão do lado direito do rato em cima do documento 
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3. Introdução a ficheiros e pastas  

 

3.1. Entender como um sistema operacional organiza arquivos, pastas, ficheiros 

numa estrutura hierárquica. Navegar entre as unidades, pastas, subpastas e 

ficheiros 

O que são drives, pastas e ficheiros?  

Ao aceder uma unidade (drive) no seu computador, o Windows usa um sistema de letras de unidade para 

servir como ponteiros lógicos para as diferentes unidades físicas às quais pode ter acesso. A partir de cada 

letra de unidade é possível acessar a todos os arquivos armazenados nessa unidade física particular. Por 

exemplo, a letra da unidade de disco rígido é normalmente 'C'. Em alguns computadores, poderá 

encontrar dois discos rígidos, um dos quais será a unidade C e o outro será a unidade D. O disquete é 

conhecido como unidade A. As pen drives são chamadas de discos removíveis e podem ser atribuídas 

letras diferentes, dependendo do número de discos instalados no seu computador. 

Para ajudar a organizar os arquivos, é possível criar pastas para ajudar a dividir e até mesmo subdividir os 

arquivos armazenados dentro das várias unidades lógicas disponíveis. Um sistema de pastas hierárquicas 

dentro de pastas que representam o disco rígido são muitas vezes referidas como a árvore de pasta 

(diretório), da mesma forma que a parte superior do sistema de arquivos é conhecida como a pasta raiz 

(diretório). Finalmente, no final desta estrutura são os vários arquivos que usamos. Cada nome de arquivo 

pode ter até 255 caracteres de comprimento. 

3.2. Exibir ficheiro, e propriedades de uma pasta como: nome, tamanho, localização  

 

• Em cima da pasta clique com o botão do lado direito do rato.  

• Clique em propriedades 

 

Figura 30: Propriedades da pasta 
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3.3. Alterar modo de exibição para exibir ficheiros e pastas como: arquivos, ícones, 

lista e detalhes  

Open the Folder and click on the View tab on the right-hand side of the screen and choose between tiles, 

icons, list and details. 

 

Figura 31: Forma de exivir ficheiros e pastas 

 

3.4. Identificar tipos de ficheiros comuns como: processamento de texto, 

apresentação, formato de documento portátil, imagem, áudio, vídeo, ficheiros 

executáveis compactados  

Dentro da janela do Windows Explorer, cada ficheiro será marcado com um pequeno ícone, como 

ilustrado. No exemplo mostrado, o primeiro ficheiro exibe um ícone representando PDF, e se olhar ao 

longo da linha de informações sobre este ficheiro, ele claramente afirma (supondo que você está usando 

o modo de detalhes para ver os ficheiros) que o ficheiro é realmente um arquivo PDF. O segundo ficheiro 

é marcado como um ficheiro do Microsoft Word da mesma maneira. 
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Figura 32: Exemplo de ficheiros 

 

Extensão de ficheiros  

Nomes de ficheiros geralmente terminam com uma extensão de 3 caracteres. Um ponto (.) separa o 

nome do ficheiro da extensão do ficheiro. Algumas das extensões de ficheiro comuns estão listadas 

abaixo: 

 

Extensão do ficheiro Tipo de ficheiro 

.doc Documento MS Word 

.rtf Programa de processamento Word– Formato de texto 
rico 

.txt MS Bloco de notas – Ficheiro de texto 

.xls MS Excel  

.ppt or .pps MS Powerpoint 

.mdb MS Access  

.bmp MS Paint  

.gif Graphics Interchange Format (imagem) 

.jpg Joint Photographic Experts Group (imagem) 

.wav Ficheiro Wave (som) 

.mid Ficheiro Midi (música) 

.mpe, .mpg Animação MPEG  

.avi MS video para filme Windows 

.zip/ .rar Zipped/ Ficheiro comprimido 

.tmp Ficheiro temporário Windows  

.exe Ficheiro execuível  

Tabela 2: Extensão de ficheiros 

3.5. Criar e abrir um ficheiro, pasta ou drive  

Para abrir um ficheiro, pasta ou drie, clique duas vezes sobre ele.  

Ao dar nomes aos ficheiros e pstas utilize nomes significativos de forma a facilitar a pesquisa e 

organização.  

• Escolha nomes de ficheiros que são lógicos, significativos para todos os utilizadores, simples de 

ler e relevantes.  

• Use minúsculas.  

• Não use os seguintes caracteres: &, ()% # â €  ̃â € OE/-{} [] < > @ 

• Quando a numeração de tipos semelhantes de ficheiros ou sequências tente antecipar números 

máximos  

• Os ficheiros não devem estar localizados em estruturas de diretórios com mais de seis níveis, pois 

isso pode criar dificuldades ao aceder e arquivar ficheiros.  
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• Identifique a área onde criará a nova pasta, por exemplo, desktop ou meus documentos.  

• Clique com o botão direito do rato num espaço vazio, Escolha para Novo e clique em Pasta.  

• Uma nova pasta será criada e poderá utilizar o teclado para escrever um nome para a pasta.  

• Pressione Enter 

 

 

Figura 33: Criar pasta 

3.6. Dar novo nome a um fucheiro ou pasta 

• Clique com o botão direito do rato na pasta/ficheiro.  

• Clique em Renomear.  

• Escreva um novo nome.  

• Pressione Enter 

 

Figura 34: Dar novo nome 
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3.7. Pesquisar por ficheiro através de propriedades  

Para abrir a caixa de diálogo Pesquisar, clique no botão Iniciar e escreva o ficheiro/pasta onde você tem 

Iniciar pesquisa e clique em ver mais resultados. 

 

Figura 35: Caixa de diálogo Pesquisar 

 

Pode procurar um ficheiro usando palavras-chave em vez do nome completo. No exemplo anterior, 

sabíamos o nome completo do ficheiro ou pasta procurávamos. Mas em alguns casos, podemos saber 

parte do nome, nesse caso, podemos usar palavras-chave. Por exemplo: 

• Para procurar todos os ficheiros cujos nomes começam com z: Tipo: z *  

• Para procurar todos os ficheiros cujos nomes começam com za: Tipo: za *  

• Para procurar todos os ficheiros cujos nomes começam com za e conter 5 caracteres: Tipo: za???  

• Para procurar todos os ficheiros do Microsoft Excel cujos nomes começam com za e conter 5 

caracteres: Tipo: za???. Xls 

 

 

3.8. Selecionar ficheiros individuais, adjacentes, não adjacentes e pastas  

 

• Para selecionar um ficheiro/pasta individual, basta clicar uma vez no ficheiro/pasta. O 

ficheiro/pasta será realçado em azul.  

• Para seleccionar um número de ficheiros/pastas adjacentes. Clique no primeiro 

arquivo/pasta no bloco que você deseja selecionar, em seguida, pressione Shift e manter 

segurando a chave enquanto clica no último ficheiro/pasta no bloco. 
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Figura 36: Seleccionar ficheiros/ pastas adjacentes   

 
• Para seleccionar um número de ficheiros/pastas não adjacentes. Clique no primeiro ficheiro/pasta 

que deseja selecionar. Em seguida, pressione e segure a tecla CTRL, enquanto clica nos outros 

arquivos/pastas que deseja selecionar. 

 

Figura 37: Seleccionar ficheiros / pastas não adjacentes  

 

3.9. Ordenar ficheiros em ordem ascendente, decrescente por nome, tamanho, tipo, 

data modificada   

Os ficheiros exibidos em Meu Computador podem ser classificados por nome, tamanho, tipo de 

ficheiro e data/hora da última modificação: 
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Figura 38: Janela do Meu Computador  

• Clicar Ver, Detalhes. 

 

 

Figura 39: Menu Ver 

 

• Clique no separador propriedades: 

 

 

Figura 40: Organizar ficheiros 

Nota: Para reverter a ordem de classificação, clique novamente no cabeçalho apropriado  
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Contar o número de ficheiros de um determinado tipo numa pasta: 

• Se tem uma pasta que contém ficheiros de diferentes tipos e você quer saber o número de 

ficheiros que são do Type. txt (arquivos de texto). Siga estes passos: Defina a vista com detalhes 

e ordenar os ficheiros por tipo.  

 

3.10. Copiar, mover ficheiros, pastas entre pastas e drives  

 

• Selecione os ficheiros/pastas que deseja duplicar/mover.  

• Clique no botão direito do rato sobre o ficheiro ou pasta para copiar (para duplicar) ou Cut (para 

mover).  

• Abra a pasta onde deseja colar os ficheiros/pastas e clique com o botão direito, Colar. 

 

 

Figura 41: Mover ficheiros 

 

3.11. Eliminar ficheiros, pastas para a reciclagem e restaurar a localização original. 

Esvaziar a reciclagem   

Eliminar ficheiros 

• Para eliminar um ficheiro, basta clicar com o botão direito do rato sobre ele e clique em eliminar. 

O mesmo procedimento se aplica a uma pasta.  

• Os ficheiros e pastas que eliminar são colocados na reciclagem de onde poderá excluir 

permanentemente um arquivo ou restaurá-lo. 
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Figura 42: Eliminar ficheiros 

 

Para eliminar permanentemente um ficheiro/pasta:  

• Na reciclagem clique o botão direito do rato sobre o ficheiro/pasta que deseja remover 

permanentemente, em seguida, clique em eliminar 

To permanently delete a file / folder: 

 

Figura 43: Eliminar permanentemente um ficheiro ou pasta  

 

 

Restaurar um ficheiro /pasta da reciclagem: 

• Clique duias vezes no ícone da reciclagem para o abrir. 

• Clique duas vezes no ficheiro ou pasta que pretende restaurar 

• Clique restaurar. 
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Figura 44: Restaurar na reciclagem 

OU 

Em caso de querer restaurar todos os ficheiros ou pastas:  

• Clique duas vezes no ícone da reciclagem para abrir 

• Clique em restaurar tudo 

 

 

Figura 45: Restaurar todos os itens da reciclagem 

Para Limpar a reciclagem: 

• Clique duas vezes na recilagem para abrir. 

• Clique em Limpar reciclagem. 

 

Figura 46: Limpar reciclagem 
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