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HARDWARE GERAL
Quando está a comprar um computador, precisa de se concentrar numa velocidade de processamento rápido, escolha o
computador que tenha uma grande quantidade de memória (quanto mais RAM o sistema tiver, mais rápido os programas
irão funcionar) uma grande quantidade de armazenamento e de velocidade do disco rígido (HDD drives são mais baratos
e os, drives SSD são mais duráveis, e mais rápidos). Também vai desejar um computador que tenha um ecrã grande e com
alta resolução (com alta densidade de pixels), desempenho extremo, uma boa precisão de cor e um rato rápido e preciso.
Outras ferramentas básicas de hardware incluem a impressora a laser, scanner, tablet gráfico ou câmera digital.

Informações gerais de hardware (CPU, RAM, armazenamento persistente, Motherboard, etc.) – as
principais peças de cada computador

"Hardware" refere-se as partes físicas do computador e "software" refere-se ao código que é executado no computador.

Motherboard –
A Motherboard é uma placa de circuito que é a base de um computador, localizada na parte de trás ou na parte inferior
do chassi do computador. Ele aloja a energia e permite a comunicação para a CPU, RAM e todos os outros componentes
de hardware do computador.
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CPU-unidade de processamento central
Inevitavelmente referido como o "cérebro" dos computadores. A CPU faz o "Running" ativo do código, manipulando
dados, enquanto os outros componentes têm uma função mais passiva, como o armazenamento de dados. Quando
dizemos que um computador pode "adicionar dois números, um bilhão de vezes num segundo ", que é a CPU. Quando
carrega no botão de ligar, a CPU "executa" o código automaticamente.

[CPU Slot

[Chip CPU]

RAM-memória de acesso aleatório
RAM é a memória que o computador usa para armazenar o código e dados que estão são usados ativamente. RAM é
efetivamente uma área de armazenamento de bytes e o controlo da CPU. Age como um quadro branco. Temporário e
desenvolvendo bytes de armazenamento. A RAM armazena dados (temporariamente). A RAM é relativamente rápida e
capaz de recuperar o valor de qualquer byte particular em poucos nanossegundos (1 nanosegundo é 1 biliésimo de
segundo). A outra característica principal da RAM é que ela só mantém o seu estado de memória enquanto esteja a ser
fornecida com energia--a RAM não é um armazenamento "persistente".

[Memória RAM chip]

[Memória RAM]

Exemplos de RAM:
●

Ao ter muitas janelas abertas no seu navegador-os dados para cada guia são armazenados na RAM

●

Quando um programa está a manipular uma imagem grande-os dados da imagem estão na RAM

●

Pode executar fora de RAM-não é possível abrir uma nova janela ou programa porque toda a memória RAM está
a ser usada

●

Enquanto estava a trabalhar num ficheiro no Word e não guardou as alteraçõestodos, se o computador se
desligar os dados não guardados e serão consequentemente perdidos.
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Armazenamento persistente1: Hard Drive, flash drive
Armazenamento persistente-armazenamento de longo prazo para bytes, como arquivos e pastas. Persistente significa que
os bytes são armazenados, mesmo quando a energia é removida. Um laptop pode usar um Spinning, unidade de disco
rígido (também conhecido como "disco rígido") para armazenamento persistente de arquivos. Pode usar tambem um
"flash drive", também conhecido como um disco em estado sólido (SSD), para armazenar bytes. O disco rígido lê e grava
padrões magnéticos num disco de metal que está a girar para armazenar os bytes, enquanto o flash é "estado sólido":
sem partes móveis, apenas chips de silício com pequenos grupos de elétrões para armazenar os bytes. Em ambos os casos,
o armazenamento é persistente, e mantém no seu estado mesmo quando a energia está desligada.

[Disco rígido – armazena bytes como um padrão magnético num disco giratório]
Um Flash Drive é melhor do que um disco rígido em todos os sentidos, mas têm o seu preço -é mais rápido, mais confiável
e precisa de menos energia. No entanto, o flash drive é mais caro por byte, por isso a maioria dos computadores utilizam
discos rígidos. Os Flash Drives podem ser cartões SD para uso em câmeras, ou para por num tablet ou telefone.

[Diferentes formatos de armazenamento persistente: chave USB, cartão SD para câmera ou telefone/tablet]

1

Meios persistentes preservados mesmo quando não alimentado
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Executar um hardware (ativar e desativar)
Como ligar o seu dispositivo
Para poder ligar um dispositivo têm de olhar para o botão de energia e pressioná-lo.
A história do botão de energia:
Este símbolo é o resultado da evolução lógica no design da interface do usuário. Originalmente, os controlos de potência
mais precoces consistiam em interruptores que foram alternados entre dois estados, marcados pelas palavras "on" e "off".
Como a tecnologia tornou-se mais comum usar este símbolo, as palavras em inglês foram substituídas pelos símbolos
numéricos universais 1 e 0 para evitar as barreiras linguísticas. Este "1" e "0" representam um padrão que também é usado
em interruptores. Então pelo sistema de números binários, 1 significa Power ON e 0 indica Power OFF.

[Sinal de botão de energia]

Como desligar a alimentação do seu dispositivo
"Desligar" é um conceito que para a maioria de nós, é familiar. Quando desligar o seu PC, todos os programas abertos são
fechados e o PC desliga o seu sistema operacional. Um PC quando é desligado não usa quase nenhuma energia. No
entanto, quando quiser usar o PC novamente, terá que ligá-lo e e fazer a tÍpica inicialização, terá que aguardar que o
hardware inicíe os programas de inicialização para carregar. Dependendo do seu sistema, é algo que pode levar de alguns
segundos a alguns minutos. Use a opção "desligar" quando vir que vai estar um longo tempo sem usar o mesmo.
Quando usa WinDows:

Pode procurar o símbolo iniciar (no Windows)o texto "desligar").

Ou

e, depois, encontrar o power

botão ou simplesmente

Outras opções de energia são: suspender ou reiniciar.
Modo de suspensão:
No modo de suspensão, o PC entra num estado de baixa potência. O estado do PC é mantido na memória, mas outras
partes do PC são encerradas e não irá usar qualquer energia. Quando liga o PC, ele inicia e volta à vida rapidamente- não
terá que esperar por ele para que ele arranque. Tudo vai estar onde deixou, incluindo aplicações que estavam em
execução e documentos abertos. O modo Suspender é particularmente útil se estiver afastado do seu laptop por uma
pequena quantidade de tempo. Pode colocar o seu PC em modo suspençsão para economizar energia elétrica e bateria.
Quando precisar de usar o PC novamente, pode retomar tudo a partir de onde parou, apenas em alguns segundos. O
computador estará sempre pronto para usar quando precisar dele. O modo suspensão não é tão bom se estiver a planear
ficar longe do seu PC por períodos prolongados, como a bateria irá a ser gasta e acabará por ter cada vez menos energia.

9 | Página

Reiniciar:
Quando reiniciar: se o seu computador estiver lento , ou a agir de forma "estranha", em caso de congelamento inesperado
do sistema, driver ou erro de hardware, atraso da velocidade da Internet ou conexão e após uma atualização de software
ou patch. A maioria dos utilizadores do Windows têm notado que o Windows precisa de ser ocasionalmente reiniciado.

Como definir as configurações de energia do seu computador:
1. No Windows 7-10, precione Windows + R para abrir a caixa Executar, digite "powercfg. cpl"e, depois, pressione
Enter.

2. Na janela "opções de energia", clique em "escolher o que fazem os botões para ligar/desligar" no lado
esquerdo.

3. Na janela "configurações do sistema", você pode escolher o que pressionar o botão de energia, botão de
suspensão, ou fechando a tampa faz. E você pode definir essas opções de forma diferente para quando o PC está
conectado or rodando com a bateria.
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Compreender as diferenças entre o computador desktop, o computador portátil e os dispositivos
móveis
Computador desktop:
Um computador desktop é um computador pessoal que se coloca em cima ou em baixo de uma mesa. Geralmente são
constituidos pelo computador, monitor, teclado e rato. Ao contrário de um portátil, que é portátil, um computador
desktop é destinado a ficar num local. Precisam de muitos acessórios para poder funcionar correctamente. (Ver a parte
1.1.4 para mais informação.)

Computador portátil (notebook ou portátil):
Os computadores portáteis geralmente custam mais do que os computadores desktop que tenhamos mesmos recursos,
porque estes são mais difíceis de projetar e fabricar.
Ao contrário do computador desktop, um portátil não precisa de um teclado ou um rato pois são incorporados no corpo
principal. A partir da entrada USB, pode conectar outro teclado, rato, monitor, etc. Com a entrada de HDMI pode conectar
diferentes tipos de monitores e de TV. Alguns modelos têm o entradas de HDMI e de VGA onde se pode conectar o monitor
ou o projetor multimédia.

[Notebook /portátil]
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Tablet e Smart Phone
Um Tablet ou Tablet PC, é um computador portátil que usa um ecrã sensível ao toque como dispositivo de entrada
principal. A maioria dos tablets são mais peuqenos e leves que um portátil médio. Alguns tablets incluem teclados
dobráveis mas maior parte não usa teclados físicos, permitindo que se insira um texto usando um teclado pop-up que
aparece no ecrã. Como os tablets não usam teclados e ratos tradicionais como formas principais de entrada, a interface
do usuário de um Tablet é diferente da típica do portátil. Por exemplo, em vez de clicar duas vezes para abrir um programa,
a maioria das aplicações abre com um único toque. Em vez de clicar numa barra para subir e descer numa janela, a maioria
das aplicações dos Tablets, permite que se deslize para cima e para baixo em qualquer lugar dentro de uma janela para
percorrer o conteúdo. Ainda assim, porque os tablets não têm um teclado e rato, algumas tarefas, como escrever
documentos e escrever mensagens de e-mail, são mais difíceis em tablets do que em computadores tradicionais.

Um smartphone é um telefone móvel que inclui funcionalidades avançadas como fazer chamadas telefónicas e enviar
mensagens de texto. Uma vez que os smartphones têm uma vasta gama de funcionalidades, necessitam de um software
avançado, similar a um sistema operacional de um computador. O software do smartphone lida com chamadas
telefónicas, executa aplicações e fornece configuração de opções aos seus utilizadores. A maioria dos smartphones
incluem uma conexão USB, que permite aos utilizadores sincronizar dados com seus computadores e atualizar o seu
software. Ambos, tablets e smartphones tem um sensor chamado Giroscópio que gira o ecrã horizontalmente ou
verticalmente, dependendo de como o está a segurar.
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Conhecer os acessórios disponíveis para computadores
Na parte de trás do seu computador desktop, ou nos lados do seu portátil verá diferentes lugares para a entrada e saída
de diferentes aparelhos. Por exemplo, um rato e um teclado para um computaor são dispositivos de entrada, enquanto
monitores e impressoras são dispositivos de saída. Agora irá aprender mais sobre cada um deles.

Teclado

O teclado está conectado através do cabo USB ao computador desktop ou portátil. Um teclado geralmente inclui símbolos
comuns, alfabéticos e numéricos que são usados na transcrição cotidiana. Algumas teclas têm dois símbolos neles. Para
digitar o segundo símbolo, tem de pressionar e segurar a tecla "Shift" enquanto pressiona o símbolo que deseja digitar.
Em computação um atalho de teclado é um conjunto de uma ou mais teclas que invocam um comando no software ou
sistema operaconal. Estes atalhos podem fornecer um método mais fácil e mais rápido de usar programas de computador.
Estes comandos são geralmente acedidos através da tecla Alt (em computadores PC), na tecla comando (em
computadores Apple), CTRL e Shift em conjunto com uma única letra.
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[Atalhos de teclado]

Rato
Ao usar um computador desktop, um rato é necessário para executar todas as ações no computador. Ao trabalhar com
um portátil/notebook, o rato pode ser substituído pelo Touch Pad que está localizado a baixo do teclado.

[Mouse de computador com fio e sem fio]
Um único clique no lado esquerdo está a selecionar um item; um duplo clique no lado esquerdo está a abrir um arquivo
ou
a
executar
um
programa.
Um cique no lado direito é usado para abrir o menu adicional que é diferente, dependendo da janela/lugar em que for o
clique.
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Touchpad
O touchpad é usado em notebooks/portáteis em vez do rato. Um touchpad é usado com o dedo e arrastando-o através
da superfície plana do touchpad. À medida que se move o dedo sobre a superfície, o cursor do rato move-se nessa mesma
direção. Como na maioria dos computadores, o touchpad também tem dois botões a baixo da superfície de toque que
permite que se clique com o botão esquerdo do rato ou com a tecla direita. Às vezes pode usar o Touchpad para
subir/descer através de uma página/documento, ou deslizando o dedo no lado direito para ir para cima/baixo, deslize o
dedo para o lado, na parte inferior para mover o ecrã para a esquerda/direita, ou usar dois dedos para cima/baixo.

Touchpad

Câmera
Ao trabalhar com um computador de mesa precisa de comprar e conectar uma câmera adicional. Para usar a mesma tem
que conectá-la com uma entrada USB. Ao trabalhar com notebook/portátil, a câmera já está incorporada no mesmo, no
centro superior do ecrã.

Microfone e alto-falantes
Para realizar chamadas através do computador, vai precisar de um microfone para falar e alto-falantes para ouvir.
Ao usar um computador desktop, precisa de comprar e conectar um par adicional de microfone e alto-falantes, enquanto
com notebooks/portáteis, já estão incorporados. Se desejar, pode comprar fones com microfone embutido e conectá-los
ao seu dispositivo. (Por exemplo, imagem abaixo)

1.1.5 Compreender os princípios de acessórios do núcleo (teclado, rato, câmera etc.)
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Telemóveis

Um telefone móvel, é um telefone portátil que pode realizar e receber chamadas através de um link de radiofrequência,
enquanto o utilizador se esta a moimentar dentro de uma área de serviço telefônico. Um smartphone é um compuador
portátil pessoal. Possui extensas capacidades de computação, incluindo acesso de alta velocidade à Internet usando WiFi e banda larga móvel.

Informações gerais sobre hardware móvel
Display/ecrã sensível ao toque.
O ecrã touch é um LCD coberto por um painel de toque resistivo. Ao tocar no ecrã com uma caneta ou dedo envia o
mesmo tipo de mensagens que clicar com o botão esquerdo do rato de um computador desktop. Utilizador pode
também selecionar e arrastar itens.

Bateria
As baterias dos telefones normalmente usam tecnologia de iões de lítio que são removíveis ou não removíveis nos
dispositivos móveis.
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[bateria do telefone móvel]

"Sistema-em-um-chip" ou SoC
O SoC é talvez o componente mais importante presente num smartphone, os utilizadores podem confundi-lo como
sendo o processador do dispositivo. No entanto, é muito mais do que isso; o SoC não só compreende a CPU do
smartphone, mas GPU, modem LTE, processador de exibição, processador de vídeo, e outros pedaços de silício que o
transformam num ' sistema ' funcional de um telefone.

Memória e armazenamento
Nenhum Smartphone pode funcionar sem o uso de RAM e memória (armazenamento do sistema). O armazenamento
interno existe como a memória flash, variando de 32GB até 256GB em alguns telefones. Para exemplo, um telefone com
64GB de armazenamento provavelmente terá entre 53-55GB disponíveis para seu uso pessoal porque o sistema
operacional do smartphone e aplicações pré-instaladas exigem espaço na memória interna inicial.
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Câmera
Todos smartphones apresentam uma câmera traseira e frontal. Apesar dos megapixels ainda serem uma parte muito
importante da câmara, apresentam hoje em dia menos importancia que à uns tempos atrás .Em vez disso, o principal
fator limitador é o sensor da câmara do telefone e quão sensível é quando a luz passa através da lente.

Sensores
Há cinco sensores principais num smartphone que permitem que ele dê a funcionalidade de um "dispositivo inteligente
habilitado para o toque". Os nomes de todos esses sensores e sua importância estão detalhados a baixo:
●
●
●
●

●

Acelerómetro: é usado pelas aplicações para detetar a orientação do dispositivo e os seus movimentos, bem
como permitir recursos como sacudir o telefone para mudar de música.
Giroscópio: funciona com o acelerómetro para detetar a rotação do telefone, como a inclinação do telefone
para jogar jogos de corrida ou para ver um filme.
Bússola digital: ajuda o telefone a encontrar a direção norte, para fins de mapa/navegação.
Sensor de luz ambiente: este sensor é automaticamente capaz de definir o brilho do ecrã com base da luz que
esta ao seu redor, e ajuda a conservar a vida útil da bateria. Isso também explica por que é que o brilho do seu
smartphone é reduzido em ambientes com pouca luz, pois isso ajuda a reduzir a tensão dos olhos.
Sensor de proximidade: durante uma chamada, se o dispositivo é encostado perto dos seus ouvidos, ele
bloqueia automaticamente o ecrã para evitar toque indesejados.

Botões.
Um dispositivo móvel vem com várias teclas de hardware, que podem ser pressionadas individualmente ou com outras
teclas. Essas teclas permitem que um um utilizador possa iniciar aplicações, aumente/diminue o volume ou o brilho. O
comportamento de algumas das teclas pode ser alterado programaticamente.

Entrada de áudio.
O built-in microfone, esta geralmente localizado na parte frontal do dispositivo para que o utilizador possa ver o ecrã
durante a gravação.

Saída de áudio.
Pode utilizar os altifalantes incorporados para reproduzir sons associados a notificações ou para reproduzir gravações de
voz.
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Como para ligar e desligar telemóveis
Para ligar o telemóvel tem que pressionar e segurar o botão liga/desliga por alguns segundos.
O botão Power está localizado à direita do seu dispositivo ou com em alguns modelos e marcas, no topo do mesmo.
(veja a imagem na página 18)

Como tirar fotos e vídeos com o telemóvel?
Tirar fotos:
1. Para tirar uma foto com o seu smartphone, primeiro terá que abrir a câmera. Para fazer isso terá que ir ao
menu e encontrar a aplicação da câmera.
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2. Quando a câmara estiver aberta, tem de apontar o telefone para o objeto que deseja fotografar.
3. Para focar a imagem, toque no ecrã na parte da foto que pretende focar.

4. Toque no ícone de disparo
Ou
5. Parabéns! Tirou uma foto com o seu telefone!

Fazer um vídeo:
1. Abra a aplicação da câmara
2. Concentre-se no objeto que deseja filmar
3. Pressione uma vez no ícone de disparo de vídeo
4. Ao filmarr um vídeo tem 3 opções de botões:

Ou

para começar a filmar um vídeo
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5. Pressione o botão de terminar, para terminar o vídeo
6. Parabéns! Gravou um video com o seu telefone!

Como transferir dados entre telemóveis e computadores?
Usar o cabo
Para iPhone
1. Certifique-se de que tem o iTunes. Pode facilmente fazer backup de todos os dados do seu iPhone para o
computador através do programa gratuito do iTunes. Se não tiver o iTunes no seu computador, instale-o antes
de prosseguir.
2. Conecte o iPhone ao computador com a extremidade do USB do cabo do carregador do iPhone numa das portas
USB do seu computador, depois coloque a outra extremidade do carregador no seu iPhone.

3. Abra o iTunes.
4. Clique no ícone do iPhone.

5. Carregue em "este computador". Está na secção "backups" da página do iPhone. Isso garante que os dados do
telefone serão copiados para o computador, e não para o iCloud.
Para Android
1. Conecte o telefone com um cabo USB. (O mesmo cabo que usa para carregar o telefone)
2. Conecte-o ao seu computador
3. Abra "meu computador". (Pode fazer isso pressionando a tecla Start e "E"+ E)
4. Na secção "dispositivos e drives" esta a pasta PC, clique duas vezes no nome do seu Android. Irá abrir a pasta do
Android.
5. Encontre um arquivo que deseja transferir e selecione o mesmo.
6. Copie o arquivo ou a pasta. – Clique com o botão direito do rato e pressione "Copiar" ou carregue Ctrl+C
7. Abra a janela onde deseja guardar o item copiado(s).
8. Cole o arquivo ou pasta. – Clique com o botão direito do rato e pressione "colar" ou carregue Ctrl+V
Tambem pode executar esse processo de forma contrária, pode copiar um arquivo ou pasta do seu computador e depois
colar o mesmo numa pasta do armazenamento interno do Android.
Usar um cabo USB para Android no Mac
1. Faça download e instale o programa de transferência de ficheiros do Android.
1,1 para fazer download do programa de transferência de ficheiros Android:
● Ir para https://www.android.com/filetransfer/
● Clique DOWNLOAD
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

● Clique duas vezes no ficheiro DMG de transferência de ficheiros do Android.
● Verifique software se for solicitado.
● Clique e arraste o ícone de transferência de ficheiros Android para a pasta aplicações.
Ligar o Android ao computador
Aceite a notificação "USB" que aparece no seu Android.
Abrir transferência de ficheiros Android
Encontrar um arquivo que deseja transferir e selecione o mesmo.
Copie o ficheiro da pasta – clicar com o botão direito e “copiar “ ou pressionar ⌘ Comando+C
Abrir a janela onde pretende guardar o ficheiro copiado (s) e colá-lo-clique direito-“colar” ou
pressionar ⌘ Comando+V

Utilizar o Bluetooth
Com o iPhone no Mac
1. Ativar o Bluetooth do iPhone – abrir as defenições,

Bluetooth. Depois, toque no botão "Bluetooth" branco

Para o mesmo passar a verde
2. Ativar o Bluetooth no Mac -clicar no menu Apple
Clicar Preferências do sistema, clicar em Bluetooth clicar
em Ligar o Bluetooth no lado esquerdo da janela.
3. Procure o nome do seu iPhone. -Deve procurar na secção "dispositivos" da janela do Bluetooth e aguardar.
4. Clique em "emparelhar".
5. No iPhone, abra um ficheiro que deseje compartilhar (uma foto, um vídeo ou uma anotação que deseje
adicionar ao Mac.)
6. Toque em "Share” (partilhar)
7. Carregue no nome do Mac que deverá estar na parte superior do menu. Ao fazer isso irá transferir o ficheiro
para o "Airdrop", que irá encontrar ao abrir o Finder (procurar) e ver a barra lateral esquerda.
Com o Android no Windows
1. Ative o Bluetooth do seu Android.
Deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã, carregue

e toque no interruptor branco

à direita do

título "Bluetooth". O interruptor irá mudar de cor
o Bluetooth está agora ativo. (Se este
interruptor for azul ou verde, o Bluetooth do Android já estará ativo. Num Samsung Galaxy, o
interruptor está à direita, e ele vai ficar azul ou verde quando ficar ligado.)
2. Ative o Bluetooth do computador Windows –
Abra iniciar (ou pressione a tecla Iniciar no seu teclado)
→ Abrir configurações→ Clicar em
dispositivos →
Clique na guia "Bluetooth e outros dispositivos" no lado esquerdo → Clique no botão "off" branco.
Ele irá deslizar para a direita. Agora o Bluetooth estará ativo.
3. Clique em "Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo".
Esta opção está na parte superior da página. Irá aparecer um menu.
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4. Clique em Bluetooth.
Está no menú. Isso irá solicitar ao computador comece a procurar seu Android.
5. Clique no nome do seu Android.
Deverá de aparecer no menu. (Se não vir o nome do seu Android, procure o nome do seu computador no menu
Bluetooth do Android e, se o vir, toque nele. O nome do Android deverá aparecer no menu Bluetooth do
Windows.)
6. Clique emparelhar.
No menu, isto irá fazer com que o computador comece a procurar o Android.
7. Clique Sim no código código.
Se o código exibido no seu computador corresponder ao código exibido no Android, clique em "Sim". Se não,
clique em "não"e depois, tente emparelhar o Android com o computador novamente.)
8. Clique no botão Bluetooth → Clique em Receber um ficheiro" → Encontre o ficheiro que deseja compartilhar
do seu Android (foto, vídeo, etc.)
9. Pressione e segure ficheiro para o selecionar→ Toque no botão menu ("..." ou “⋮") → carregue “Compartilhar" →
Selecione “Bluetooth”
10. Selecione o nome do seu computador → Clique na mensagem de confirmação que aparece no seu computador.
"Sim”
Tambem pode enviar arquivos para o seu Android ao clicar em “enviar um ficheiro” no menu pop-up Bluetooth, ao
arrastar os ficheiros que pretende transferir para a janela de transferência, depois será solicitada a transferência no ecrã
e deverá tocar em aceitar (ou similar) no Android quando for solicitado.

Usar a nuvem
Icloud
Para compartilhar um ficheiro do seu iPhone ou iPad com um MAC, siga as seguintes etapas:
1. Inicie a aplicação de gerir ficheiros no iPhone ou iPad.
2. Clique em iCloud Drive.
3. Carregue na pasta para a qual deseja selecionar o documento
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4. Toque em selecionar, no canto superior direito.
5. Toque na pasta na qual se encontra o ficheiro que pretende.
6. Toque no ícone compartilhar.

Google Drive
1. Primeira maneira
● No computador, aceda a www.drive.google.com.
● No lado esquerdo, clique no botão "+ novo"
● Pode optar por carregar em apenas um único arquivo ou uma pasta. Quando clicar em "upload de ficheiros" ou
"upload de pasta" uma nova janela irá abir e pode escolher o ficheiro ou pasta que deseja carregar.
2. A outra maneira de fazer o upload de ficheiros ou de pastas é arrastá-los diretamente para a pasta do Google
Drive.
3. Use o backup & Sync
● Instale a aplicação no computador.
● No computador, irá ver uma pasta chamada "Google Drive".
● Arraste os ficheiros ou pastas para essa pasta. Irá ser feito o upload para o Drive e irá vê-los em
drive.google.com.
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Dropbox

Usar o cartão SD
1.2.6 Entender os princípios dos acessórios móveis
(carregador, cabo de dados, fones, acessórios sem fios)

Rede
1.3.1 Entender os princípios gerais de networking
1.3.2 Aprender os dispositivos de hardware de rede e seus princípios
1.3.3 Aprender sobre os tipos de rede
1.3.4 Obter informações sobre tipos de conexão (cabo, Wireless, Bluetooth, etc.)
1.3.5 Entender o trabalho da Web em todo o mundo (Internet)
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