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Conceitos de Internet e Intranet 
 
Internet 
 
A Internet é um conjunto de redes de computadores que conecta milhões de computadores no mundo inteiro, 
inclusive o seu. Ela é também uma vasta fonte de informações que está em constante mudança e expansão. Desde 
a sua criação na década de 1970, ela tem crescido exponencialmente e é agora usada por milhões de pessoas, 
desde as instituições comerciais e educacionais até os consumidores individuais. 
 

 
 
Uma vez conectado à Internet, você pode ter acesso a uma rica gama de informações, incluindo páginas da World 
Wide Web, correio eletrônico, chat, grupos de notícias, mensagens instantâneas, software, jogos, informações 
meteorológicas, museus, bibliotecas, enfim o que você estiver procurando. 
 
Um provedor de serviços de internet (ISP) mantém um servidor que está diretamente conectado com a Internet. 
Para conectar o seu computador com a Internet, você deve usar um modem ou uma placa de rede ou também 
wireless (rede sem fio) conectar para esse provedor. O provedor lhe cobra uma taxa mensagem pelo uso da 
Internet, já existem no Brasil serviços gratuitos de Internet com rede sem fio que são disponibilizados pelas 
prefeituras ou outros meios. 
 
Como se conectar com a Internet? 
 
Provedor 
 
O provedor é uma empresa prestadora de serviços que oferece acesso à Internet. Para acessar a Internet, é 
necessário conectar-se com um computador que já esteja na Internet (no caso, o provedor) e esse computador 
deve permitir que seus usuários também tenham acesso à Internet.  
 
No Brasil, a maioria dos provedores está conectada a Embratel, que por sua vez, está conectada com outros 
computadores fora do Brasil. Esta conexão chama-se link, que é a conexão física que interliga o provedor de acesso 
com a Embratel. Neste caso, a Embratel é conhecida como backbone, ou seja, é a "espinha dorsal" da Internet no 
Brasil. Pode-se imaginar o backbone como se fosse uma avenida de 3 pistas e os links como se fossem as ruas 
que estão interligadas nesta avenida.  
 
Tanto o link como o backbone possuem uma velocidade de transmissão, ou seja, com qual velocidade ele transmite 
os dados. Esta velocidade é dada em bps (bits por segundo). 
 
Software 
Para cada tipo de recurso que você quer utilizar deve-se ter o software (programa) próprio. Por exemplo, para 
enviar um e-mail é necessário um programa de e-mail, por exemplo, o Outlook. Ou mensagens instantâneas o 
MSN Messenger por exemplo.  
 
O software mais comum é o navegador, que é o programa que exibe os sites da Internet.  
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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URL - Uniform Resource Locator 
Tudo na Internet tem um endereço, ou seja, uma identificação de onde está localizado o computador e quais 
recursos este computador oferece. Por exemplo, a URL: 
 
http://www.digshop.com.br 
 
Propriedades de Internet 
 

 
 
 
EXCLUIR ARQUIVOS - Esta opção é útil se o espaço em disco for pouco e você não deseja navegar através das 
páginas que você exibiu anteriormente. 
 
CONFIGURAÇÕES - Exibe uma lista de arquivos de internet temporários, define a quantidade de espaço em 
disco que você deseja manter disponível para os seus arquivos de internet temporários ou mover da sua pasta 
Temporary Internet Files. 
 
LIMPAR HISTÓRICO - Esvazia a pasta Histórico. Esta pasta armazena atalhos para as páginas que você 
visualizou nesta sessão e nas sessões anteriores. 
 
Home Page 
 
Pela definição técnica temos que uma Home Page é um arquivo ASCII (no formato HTML) acessado de 
computadores rodando um Navegador (Browser), que permite o acesso às informações em um ambiente gráfico e 
multimídia. Todo em hipertexto, facilitando a busca de informações dentro das Home Pages. 
 
O endereço de Home Pages tem o seguinte formato: 
http://www.endereço.com/página.html 
 
Por exemplo, a página principal da Apostilas Objetiva: 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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http://www.digshop.com.br/index.html 
 
 

 
 
Navegadores  
 
O navegador de WWW é a ferramenta mais importante para o usuário de Internet. É com ele que se pode visitar 
museus, ler revistas eletrônicas, fazer compras e até participar de novelas interativas. As informações na Web são 
organizadas na forma de páginas de hipertexto, cada um com seu endereço próprio, conhecido como URL. Para 
começar a navegar, é preciso digitar um desses endereços no campo chamado Endereço no navegador. O software 
estabelece a conexão e traz, para a tela, a página correspondente.  
  
O World Wide Web foi inicialmente desenvolvido no Centro de Pesquisas da CERN (Conseil Europeen pour la 
Recherche Nucleaire), Suíça. Originalmente, o WWW era um meio para físicos da CERN trocarem experiências 
sobre suas pesquisas através da exibição de páginas de texto. Ficou claro, desde o início, o imenso potencial que 
o WWW possuía para diversos tipos de aplicações, inclusive não-científicas. 
 
 O WWW não dispunha de gráficos em seus primórdios, apenas de hipertexto. Entretanto, em 1993, o projeto 
WWW ganhou força extra com a inserção de um visualizador (também conhecido como browser) de páginas capaz 
não apenas de formatar texto, mas também de exibir gráficos, som e vídeo. Este browser chamava-se Mosaic e foi 
desenvolvido dentro da NCSA, por um time chefiado por Mark Andreesen. O sucesso do Mosaic foi espetacular. 
  
Depois disto, várias outras companhias passaram a produzir browsers que deveriam fazer concorrência ao Mosaic.  
Mark Andreesen partiu para a criação da Netscape Communications, criadora do browser Netscape.  
• Surgiu ainda o Cello,  
• O AIR Mosaic,  
• O SPRY Mosaic,  
• A Microsoft Internet Explorer 
• O Mozilla Firefox  
• Google Chrome 
• Opera 
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Como descobrir um endereço na Internet? 
Para que possamos entender melhor, vamos exemplificar. 
Você estuda em uma universidade e precisa fazer algumas pesquisas para um trabalho. Onde procurar as 
informações que preciso? 
 
Para isso, existem na Internet os "famosos" sites de procura, que são sites que possuem um enorme banco de 
dados (que contém o cadastro de milhares de sites), que permitem a procura por um determinado assunto. Caso 
a palavra ou o assunto que foi procurado exista em alguma dessas páginas, será listado toda esta relação de 
páginas encontradas.  
 
A pesquisa pode ser realizada com uma palavra, referente ao assunto desejado. Por exemplo, você quer pesquisar 
sobre amortecedores, caso não encontre nada como amortecedores, procure como autopeças, e assim 
sucessivamente. 
 

 
Google – www.google.com.br 
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Microsoft Bing – www.bing.com.br 
 
PLUG-INS 

 
Os plug-ins são programas que expandem a capacidade do Browser em recursos específicos - permitindo, por 
exemplo, que você toque arquivos de som ou veja filmes em vídeo dentro de um site. As empresas de software 
vêm desenvolvendo plug-ins a uma velocidade impressionante. Maiores informações e endereços sobre plug-ins 
são encontradas na página: 
 
Atualmente existem vários tipos de plug-ins. Abaixo temos uma relação de alguns deles: 
 
- Adobe Flash 
- 3D e Animação (Arquivos VRML, MPEG, QuickTime, etc) 
- Áudio/Vídeo (Arquivos WAV, MID, AVI, etc.)  
- Visualizadores de Imagens (Arquivos JPG, GIF, BMP, PCX, etc.) 
- Negócios e Utilitários 
- Apresentações 
 
FTP - Transferência de Arquivos 
 
Permite copiar arquivos de um computador da Internet para o seu computador. 
 
Os programas disponíveis na Internet podem ser: 
 
Freeware: Programa livre que pode ser distribuído e utilizado livremente, não requer nenhuma taxa para sua 
utilização, e não é considerada “pirataria” a cópia deste programa. 
 
Shareware: Programa demonstração que pode ser utilizado por um determinado prazo ou que contém alguns 
limites, para ser utilizado apenas como um teste do programa. Se o usuário gostar ele compra, caso contrário, não 
usa mais o programa. Na maioria das vezes, esses programas exibem, de tempos em tempos, uma mensagem 
avisando que ele deve ser registrado. Outros tipos de shareware têm tempo de uso limitado. Depois de expirado 
este tempo de teste, é necessário que seja feito a compra deste programa.  
 
Existem vários sites que fornecem este tipo de programas: 
 
http://www.superdownloads.com.br 
http://www.baixaqui.com.br 
 
Aqui se podem encontrar programas para Windows, Linux, Mac e etc.  
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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RESUMO DOS COMANDOS UTILIZADOS NO INTERNET EXPLORER  
 

 
• Tab: avança para o próximo link ou campo de formulário. 
• Shift + Tab: volta para o link ou campo de formulário anterior. 
• Ctrl + Tab: avança para o próximo frame da página. 
• Num 1: volta ao elemento anterior em uma página Web.  
• Num 2: avança para o próximo elemento de uma página Web. 
• Ctrl + Num 1: volta para o texto simples (sem link) anterior.  
• Ctrl + Num 2: avança para o próximo texto simples (sem link).  
• Alt + Num 1: volta para o link anterior.  
• Alt + Num 2: avança para o próximo link.  
• Ctrl + Alt + Num 1: vai para o início do frame atual.  
• Ctrl + Alt + Num 2: fala o cabeçalho da coluna atual quando estiver em uma tabela de página Web.  
• Ctrl + Num 5: mostra a lista dos links e botões da página atual.  
• Alt + Num 5: mostra a lista dos frames da página atual.  
• Ctrl + Alt + Num 5: adiciona uma transcrição para o gráfico selecionado ao dicionário de gráficos Web.  
• Num 6 (2x): mostra a janela de Jumper para avançar para o próximo campo de edição, tabela, link visitado 

ou não visitado dentro da página.  
• T: procura o próximo texto.  
• Shift + T: procura o texto anterior.  
• E: procura o próximo campo de edição de texto.  
• Shift + E: procura o campo de edição anterior.  
• C: procura a próxima caixa combinada.  
• Shift + C: procura a caixa combinada anterior. 
• L: procura o próximo link.  
• Shift + L: procura o link anterior.  
• I: procura a próxima lista.  
• Shift + I: procura a lista anterior.  
• A: procura a próxima tabela.  
• Shift + A: procura a tabela anterior.  
• R: procura a próxima caixa de verificação.  
• Shift + R: procura a caixa de verificação anterior.  
• O: procura o próximo botão do tipo RadioButton.  
• Shift + O: procura um botão do tipo RadioButton anterior.  
• V: procura o próximo link visitado.  
• Shift + V: procura o link visitado anterior. 
• N: procura o próximo link não visitado.  
• Shift + N: procura o link não visitado anterior. 

Quando a opção “Usar setas para navegar em páginas Web” estiver ligada: 

• Seta para cima: volta ao elemento anterior em uma página Web. 
• Seta para baixo: avança para o próximo elemento de uma página Web. 
• Enter: entra em modo de edição quando estiver em um campo de formulário que requer o uso das setas 

(listas, caixas combinadas etc.).  
• Esc: sai do modo de edição quando estiver em um campo de formulário que requer o uso das setas (listas, 

caixas combinadas etc.). 
 

Comunicação 
 
Windows Live Mail  
Página Oficial: http://explore.live.com/windows-live-mail 
 
Windows Live Mail (anteriormente chamado de Windows Live Mail Desktop) é o novo gerenciador de e-mails da 
linha Live, da Microsoft. Anteriormente seria o atual Windows Live Hotmail, que, por questões de marketing, voltou 
ao nome original acrescentado de Windows Live. 
  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Baseado no Outlook Express, este cliente de e-mail consegue ler RSS e ATOM, mas, para isso, é necessário o 
Internet Explorer 7 ou superior. Vinculado a uma conta Live, é o único que pode ler e-mails do Windows Live Mail 
gratuitamente. Possui efetivo filtro AntiSpam e pode, assim como o Windows Live Messenger, ter seu esquema de 
cores alterado. 
  
Recursos do Windows Live Mail 
Obtenha várias contas de e-mail em um único programa – Hotmail, Gmail, Yahoo! (requer uma conta Yahoo! Plus) 
e muito mais. Agora o Windows Live Mail integrou um calendário ao seu instalador. O programa combina a 
facilidade de uso do Outlook Express, com a velocidade dos produtos da linha Windows Live. O programa oferece 
acesso offline, segurança, lembretes de eventos, sincronização com o calendário da web e outros calendários 
compartilhados. 
  
Acesso offline 
Para usuários que estejam offline, como exemplo se precisar conferir algum e-mail recebido alguns dias atrás não 
enfrentara nenhum problema. Porque as mensagens antigas e eventos do calendário podem ser acessadas no 
Mail, mesmo quando estiver offline. Podendo até redigir uma resposta e sincroniza-la para enviar as mensagens 
da próxima vez que reconectar. 
  
Segurança 
O Windows Live Mail pode ajudar a maximizar sua segurança em múltiplas contas de e-mail. Os filtros Anti-spam 
ajudam a manter o lixo eletrônico longe e informa quando uma mensagem parece ser suspeita. Se necessário, o 
usuário pode excluir a mensagem e bloquear o remetente. Tudo isso em apenas um clique. 
  
Lembretes de eventos 
O calendário do Windows Live Mail ajuda a manter sob controle tudo de importante que está por vir. Ele até envia 
lembretes - por e-mail, dispositivo móvel ou pelo próprio Messenger (Decisão opcional). 
  
Sincronização do calendário 
Nesta seção o usuário pode editar novos eventos no seu calendário do Mail, mesmo se estiver offline. Assim que 
ficar online novamente e entrar no Windows Live, as novas informações aparecerão tanto no calendário do Mail 
quanto no do Windows Live. 
  
Calendários compartilhados 
O seu tempo nem sempre é só seu. Sua família e amigos também podem precisar ter conhecimento da sua agenda. 
Podendo definir e compartilhar calendários no Windows Live na Web em [calendar.live.com], visualiza-los e edita-
los no Windows Live Mail. O usuário decide quem verá o quê 
 
Como instalar o Windows Live Mail 
1. Para instalar o Windows Live Mail, visite o seguinte website da Microsoft: 
     http://download.live.com/wlmail 
2. Selecione o idioma e clique em Baixar. 
 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
http://download.live.com/wlmail
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Na janela Deseja executar ou salvar este arquivo? clique em Executar. 

 

Na janela Deseja executar este software? clique em Executar. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Selecione somente a opção Mail e clique em Instalar. 

 

Feche os programas, caso o instalador solicite, e clique em Continuar. 

 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Desmarque as opções Definir o provedor de pesquisa e Definir a home page, e clique em Continuar. 

 

Caso não tenha criada uma conta Windows Live ID, clique em Entrar e siga os passos indicados; caso contrário, 
clique em Fechar. 

 

Como configurar o Windows Live Mail 
Clique em Iniciar e, em seguida, em Todos os programas. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Abra a pasta Windows Live e clique em Windows Live Mail.  

 

Clique em Adicionar conta de correio.  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Na janela Adicionar uma conta de e-mail, escreva o endereço de e-mail e a senha. No campo Nome a 
Apresentar, escreva a assinatura para seus e-mails, selecione Configurar manualmente as definições para a 
conta de e-mail e clique em Avançar.  

 

 
Complete com os seguintes dados de acordo com o provedor que use para seus e-mails: 
 
Hotmail/Windows Live Mail: 
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3 
Servidor de recepção: pop3.live.com 
Porta: 995 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).  
Servidor de Envio: smtp.live.com 
Porta: 25 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).  
Selecione O meu servidor de envio requer autenticação. 
 
Configuração de Yahoo! Mail: 
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3 
Servidor de recepção: pop.mail.yahoo.com 
Porta: 110 
Servidor de Envio: smtp.mail.yahoo.com 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Porta: 25 
 
Configuração de Google G-Mail 
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3 
Servidor de Recepção: pop.gmail.com 
Porta: 995 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).  
Servidor de Envio: smtp.gmail.com 
Porta: 465 
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).  
Selecione O meu servidor de envio requer autenticação.  
 
Configuração de AOL Mail: 
O meu servidor de recepção de e-mails é: IMAP 
Servidor de Recepção: imap.aol.com 
Porta: 143 
Servidor de Envio: smtp.aol.com 
Porta: 25 
Nota: Na janela Iniciar Sessão no campo Nome de usuário, escreva a direção de e-mail completa, por exemplo: 
usuario_mls@aol.com.br  
Quando termine de configurar os dados de uma conta Live Mail, clique em Avançar.  
 

 

Receberá uma mensagem de confirmação da conta adicionada. A seguir, clique em Concluir.  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Ao terminar, estará selecionada a bandeja de entrada do Windows Live Mail com seu usuário de e-mail 

configurado.  

 

 
Windows Live Mail tentará baixar seus e-mails. Para isso, deverá introduzir a senha da conta de e-mail 
previamente configurada.  

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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Uma vez que tenha digitado sua senha corretamente, Windows Live Mail começará o processo de download. 

 

WhatsApp 
 
WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular 
sem pagar por SMS. Está disponível para iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone, e Nokia e sim, esses 
telefones podem trocar mensagens entre si! Como o WhatsApp Messenger usa o mesmo plano de dados de 
internet que você usa para e-mails e navegação, não há custo para enviar mensagens e ficar em contato com seus 
amigos. 
 
Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com 
imagens, vídeos e áudio. 
 
Skype 
 
O Skype nada mais é do que um software que permite que as pessoas se comuniquem com o mundo todo. 
Descubra como funciona o Skype. 
Com o fim do Windows Live Messenger da Microsoft, os usuários acabaram migrando automaticamente para o 
Skype. Porém, outros ainda não conhecem o seu funcionamento. 
 
Afinal, o que é o Skype? 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx
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O Skype nada mais é do que um software que permite que as pessoas se comuniquem com o mundo todo. Através 
do Skype é possível realizar chamadas de vídeo e de voz, enviar mensagens através do chat, bem como 
compartilhar arquivos. O melhor de tudo, o uso para estas funções é totalmente gratuito. Além disso, o Skype pode 
ser usado no computador, celular, tablet ou mesmo em uma TV. 
 
O usuário do Skype também conta com a possibilidade de ter mais opções de uso, como realizar chamadas para 
telefones fixos, enviar SMS e chamadas com vídeo em grupo. Para isso é necessário desembolsar um valor, seja 
ele na forma pré-paga ou em assinatura 
 
Skype em funcionamento 
O Skype conta com uma qualidade sonora muito boa, mesmo com conexões de baixa qualidade. Um dos fatores 
que contribui para o seu excelente desempenho é o chamado p2p (ponto-a-ponto), com isso, uma ligação telefônica 
nunca sofrerá com qualquer tipo de falha na internet. Para garantir a privacidade dos usuários, todos os pacotes 
do Skype são criptografados.  
 
Para utilizar o Skype é bastante simples, inicialmente é necessário fazer o download e instalá-lo no computador. 
Vale lembrar que o download é totalmente grátis. 
Para que o software funcione com qualidade suficientemente boa é preciso ter no mínimo no PC Windows 2000 ou 
XP, processador de 400 MHz, 28 MB de RAM, 10 MB de espaço livre no disco, placa de som, conexão Internet 
(em média 33.6 Kbps ou superior). 
 
Após instalar o Skype no computador é necessário conhecer as ferramentas disponíveis bem como as suas 
funcionalidades. Ao efetuar o login da sua conta, uma tela irá se abrir. No canto esquerdo está localizado os 
contatos cadastrados (neste local você poderá ver quais deles estão online, indicados pela bolinha verde). Quando 
o amigo estiver online você poderá iniciar uma conversa via chat ou mesmo através de vídeo. 
 
Ainda no lado esquerdo é possível encontrar ferramentas possíveis para adicionar amigos através de seus 
respectivos endereços de e-mail ou nome. No mesmo local também é possível configurar a conta, entre outras 
funções. 
 
Para conversar com algum dos seus contatos basta clicar em cima do nome e iniciar o diálogo na caixa principal. 
Também é possível realizar uma chamada de vídeo. Porém, caso queira efetuar uma ligação telefônica (telefone 
fixo ou celular) preciso pagar uma tarifa, conforme destacamos no início do texto. 
 
Twitter 
 
Twitter é uma rede social na qual é possível postar mensagens com até 140 caracteres, que podem ser visualizadas 
por pessoas de todo o mundo. A rede de microblogs é umas mais populares da atualidade. O serviço pode 
acessado usando um navegador web ou através de aplicativos clientes, disponíveis para os sistemas operacionais 
Windows, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry e para aparelhos da Nokia. 
 
Para começar a usar o Twitter, é necessario criar uma conta e, em seguida, já é possível postar mensagens (tuitar 
e retuitar), seguir pessoas e também ser seguido por outros usuários. Ao abrir a tela do aplicativo ou a página do 
Twitter, você visualiza os conteúdos postados por quem você segue. Essa característica é o ponto forte da rede, 
que é bastante utilizada por artistas para criar uma ligação com seus fãs. Empresas, blogueiros e outros indivíduos 
com presença no mundo real e na web também se utilizam dela para interagir. 
 
Recursos 
No Twitter, tudo se baseia no envio de mensagens de até 140 caracteres, seja para postar, responder ou replicar 
(retuitar). Assim como no Facebook, o microblog também permite “Curtir” uma postagem além de compartilhá-la 
por e-mail, incorporá ou até mesmo denunciar, caso ache que p conteúdo seja inadequado. 
 
A rede também conta com o recurso de envio de mensagens diretas (Direct Messages). Antigamente, essa era a 
única forma privada de se comunicar com as pessoas no Twitter e para mandar uma DM, era necessário que seguir 
a pessoa e e ser seguida por ela. Mas isso mudou e agora é possível mandar mensagens diretas para qualquer 
um na rede social. Mas não precisa se preocupar em receber textos indesejados: é você quem vai escolher se 
libera que desconhecidos te mandem DMs, através de uma alteração nas suas configurações da sua conta. 
O Twitter permite que terceiros desenvolvam aplicativos para trabalhar com a rede. Isso abre espaço para clientes 
com interface melhores que as oficiais ou até com novas funcionalidades, como o agendamento de posts, que 
depois de aparecer em aplicativos como o Future Tweets, Twuffer e LaterBro, foi adotado nativamente pela rede 
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de microblogs. Entretanto, a função só pode ser usada por meio do Twitter Ads, a plataforma de gerenciamento 
utilizada por empresas para fazer posts pagos e anúncios. 
 
Wikis 
Por trás da badalada Wikipedia, enciclopédia livre que conquistou milhões de leitores e ganhou o status de “tão 
confiável quanto a Britânica”, se esconde uma tecnologia que começa a ganhar adeptos no mundo corporativo: os 
softwares de wiki. Entre eles, destacam-se pesos-pesados como a IBM, que aposta na ferramenta para facilitar a 
colaboração a avançar em projetos de uma das suas áreas mais estratégicas: a de inovação. 
 
Para definir o que fazem os wikis, ninguém melhor do que ela, a própria Wikipedia: “software colaborativo que 
permite a edição coletiva dos documentos usando um singelo sistema e sem que o conteúdo tenha que ser revisto 
antes da sua publicação”. 
 
O conceito é realmente simples - textos publicados na web que podem ser modificados por qualquer usuário, via 
browser, sem a necessidade de autorização prévia, aliados a um sistema que registra todas as alterações e as 
exibe, de forma transparente, tornando a construção do conhecimento muito mais fluída. 
Uma das características definitivas da tecnologia wiki é a facilidade com que as páginas são criadas e alteradas - 
geralmente não existe qualquer revisão antes de as modificações serem aceitas, e a maioria dos wikis são abertos 
a todo o público ou pelo menos a todas as pessoas que têm acesso ao servidor wiki. Nem o registro de usuários é 
obrigatório em todos os wikis. 
 
As aplicações são as mais diversas. Na web, é possível encontrar desde guias de viagem e sites de notícias até 
verdadeiros manuais de tecnologia, abordando temas como Mac, Linux e Java, todos construídos 
colaborativamente. Dentro das empresas, as possibilidades também são infinitas. “É possível desenvolver 
produtos, elaborar propostas comercias de forma cooperada, criar um wiki que ajude a definir as melhores formas 
de atender um cliente ou estabelecer políticas de recursos humanos, por exemplo”, explora Sérgio Lozinsky, líder 
em estratégia corporativa para América Latina da IBM Global Business Services. 
 
Os wikis são um dos elementos da chamada Web 2.0, de forma bastante geral, baseia-se em um novo paradigma 
de produção de conteúdo, que parte dos usuários para os próprios usuários - sites de compartilhamento de vídeos 
(como o YouTube), de fotos (Flickr), bookmarks (Del.icio.us), blogs e redes sociais atestam a crescente 
popularidade do modelo. 
 
No mundo corporativo, a aplicação deste modelo pressupõe não mais uma comunicação hierarquizada, que parte 
da cúpula para a base, mas uma construção difusa das ideias dentro da empresa. Em outras palavras, sai de cena 
a intranet e entram os wikis. 
 
No Brasil, este é um modelo ainda não muito difundido entre as empresas. “Sabemos de algumas experiências, 
mas ainda está muito restrito a empresas da área de Tecnologia da Informação. No futuro, esta tecnologia poderá 
ser usada por empresas da área farmacêutica, para criar um novo remédio, por exemplo. Pensando além, podem 
ser criados wikis que extrapolam o ambiente interno e se estendem à cadeia de parceiros das empresas”. 
 

Institucionais 
 
Multimídia: Áreas Gerais 
No mundo globalizado, em que estamos inseridos, é impossível não observar os benefícios que a multimídia traz 
à sociedade moderna.  
             
A necessidade de informações em tempo real e com interatividade fez com que pesquisadores desenvolvessem 
uma ferramenta denominada multimídia. 
 
Hoje em dia, é possível vermos a multimídia na educação (Internet, palestras de vídeoconferência e ensino a 
distância), em simuladores, na medicina (aparelhos de ultrassonografia, radiografia).  
 
Tudo isso mostra o quão presente está a multimídia no cotidiano do homem.  
Com certeza, neste cenário, muitas aplicações, acabarão por gerar novos usos, pois em cada elemento (campo) a 
multimídia tem algumas características.  
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Por uma questão de sequência do trabalho serão abordadas agora as aplicações gerais, que não envolvem 
atividades militares, que serão apresentadas posteriormente.  
             
Medicina 
Na área médica, o uso da multimídia é um dos requisitos computacionais para simulação cirúrgica. Muitos softwares 
mostram ilustrações, sons e imagens complexas que analisam todos os órgãos do organismo humano e suas 
interações. 
            
Exemplificando, tem-se no ultrassom e nas cirurgias virtuais o uso destas técnicas mencionadas que possibilitam 
aos médicos tomarem decisões seguras e confiáveis. 
  
 No Lar/Empresas 
A multimídia no lar é observada nos vídeos games e computadores; já nas empresas, além dessas, é aplicada em 
simuladores e processos industriais.   
  
 
Área Militar 
Como escrito nos itens anteriores, a multimídia traz facilidades e vantagens para diversas atividades (medicina, 
aulas, entretenimentos), entre outras. 
 
O uso da multimídia para fins militares tem uma complexidade maior em relação a outros campos, visto que a 
defesa de uma nação necessita de tecnologias sofisticadas, que dependendo da utilização podem levar ao sucesso 
ou ao fracasso. 
             
O exemplo em uso militar, especificamente na área de Guerra Eletrônica é a integração de aplicações de softwares 
a armamentos e também na implementação de simuladores. Essa simulação, através de imagens de alta resolução 
e num tempo real exige a alta tecnologia da multimídia combinada com outras áreas da inteligência artificial. 
Exemplos:   O Treinador de Imersão, o Simulador de Sonar, o Simulador de Voo. 
  
A multimídia como ferramenta da inteligência artificial permite sofisticar sistemas, deixá-los capazes de executar 
várias tarefas diferentes com o objetivo de apresentar a diagnose do processo aos operadores, permitindo, dessa 
maneira, a melhoria da capacitação e do desenvolvimento de habilidades dos recursos humanos e, principalmente, 
evitar que vidas humanas sejam ceifadas devido à inexperiência no campo de batalha. 
 
Educação 
No badalado livro "Vida Digital", o pesquisador do MIT Nicholas Negroponte defende a possibilidade do uso do 
computador na educação. Segundo ele, até o advento do computador, a tecnologia usada para o ensino limitava-
se a audiovisuais e ao ensino a distância, pela TV, o que simplesmente ampliava a atividade dos professores e 
passividade das crianças. Negroponte salienta a possibilidade interativa oferecida pelo computador, que desperta 
o interesse do aluno em descobrir suas próprias respostas, em vez de simplesmente decorar os ensinamentos 
impostos. "Embora uma porção significativa do aprendizado de certo se deva ao ensino -- mas ao bom ensino, com 
bons professores --, grande parte dele resulta da exploração, da reinvenção da roda e do descobrir por si próprio". 
Negroponte conclui que a máxima do "aprender fazendo" tornou-se regra e não exceção devido ao alto poder de 
simulação do computador. 
 
Por outro lado, é preciso entender que a utilização da multimídia na escola não significa uma ameaça ao professor. 
Ela deve ser usada para enriquecer o processo educacional e não como um artefato para a substituição do 
professor. Só um professor pode dar tratamento individualizado e diferenciado. Os títulos multimídia por mais 
completos que sejam não podem cobrir todas as dúvidas que porventura podem ocorrer a um aluno. Portanto, em 
situações onde títulos multimídia venham a ser utilizados pesadamente o professor deve assumir uma posição de 
mentor ou guia durante a utilização do computador e de mediador de debates após o uso dos CD-ROMs. 
 
Para crianças os CD-ROMs de histórias são uma excelente forma de desenvolvimento da capacidade de leitura e 
fixação. Em vez de um livro com figuras estáticas, as estórias infantis ganham movimento, sons e interatividade. 
Cada página é substituída por uma tela no computador. As ilustrações ganham vida cada vez que a criança "clica" 
sobre elas. Os textos são lidos para a criança à medida que as palavras vão sendo iluminadas assim que são lidas. 
A criança ainda pode clicar em cada palavra para que sejam lidas individualmente. Com textos curtos e uma 
surpresa a cada clicada, as estórias infantis são um convite irresistível às crianças. Além da estória em si, a maioria 
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dos CD-ROMs infantis trazem ainda jogos e telas para pintura que permitem a utilização dos conhecimentos 
aprendidos, o desenvolvimento da memória e a utilização de cores e formas. 
 
As aulas de artes podem usar o computador como uma poderosa ferramenta de pintura. À primeira vista, os 
programas de pintura podem assustar os professores levando-os a crer que seus alunos terão dificuldades em 
utilizá-lo. Mas na verdade, esses softwares são de utilização bastante simples, e permitem ao aluno perceber a 
utilização de diversos materiais como carvão, óleo, pastéis de forma rápida e sem sujar as mãos! 
 
Já as disciplinas que tradicionalmente oferecem alguma dificuldade aos alunos, como matemática, física, química, 
geografia e biologia, por tratarem de assuntos que exigem grande abstração, podem se valer do grande poder de 
simulação da multimídia. Além do mais, possibilitam que assuntos outrora áridos possam ganhar utilização prática 
com imagens e sons. A capacidade de assimilação e fixação dos alunos é multiplicada pois a multimídia traz vida, 
demonstrações práticas e conjuga entretenimento a tais conteúdos. 
 

Protocolos da Internet 
 
É um conjunto de regras e padrões que descrevem modos e operação para que os computadores possam trocar 
dados. 
A Internet é uma Rede baseada no sistema Unix, sendo estruturada de acordo com o modelo de camadas OSI - 
Open Systems Interconnect. Esse modelo revolucionou a interligação de computadores, através da independência 
entre os fornecedores de software, pois prevê um padrão rígido para conexão de computadores em vários aspectos, 
desde a ligação física até a ligação de aplicações. 
 
TCP / IP  
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 
 
É uma língua híbrida utilizada para transmitir mensagens entre computadores com sistemas operacionais 
diferentes. 
 
 Na Internet, supondo que se está acessando via Modem, as camadas Física e de Ligação são deixadas a cargo 
da RS-232-C e do Modem. A camada de Rede é controlada pelo IP, que designa o endereçamento dos 
computadores e regula o formato dos pacotes de mensagens.  
 
 Os endereços IP são formados por quatro números, separados por pontos. Cada servidor da Internet tem seu 
próprio endereço IP. Você não tem um endereço fixo, pois o servidor lhe emprestará um endereço quando você 
conectar. 
 O TCP se ocupa das camadas de Transporte, Sessão e Apresentação. Os protocolos de Aplicação são tratados 
pelo programa aplicativo que gera ou recebe suas mensagens. Como existem vários aplicativos na Internet, existem 
também vários protocolos de Aplicação:  
•  Mail,  
•  Telnet, 
•  FTP,  
•  Archie,  
•  Gopher,  
•  Wais  
•  e WWW (HTTP). 
 
SLIP  
(Serial Line Internet Protocol) 

 
Protocolo que permite acesso à Internet, sendo um dos responsáveis pela popularização da rede. Está sendo 
substituído pelo PPP. Este tipo de conexão é a mais poderosa forma de acesso à rede por modem, pois o micro 
passa a ser um node da Internet e não mais um terminal remoto. Com este protocolo, você roda software no seu 
micro e este interage com as informações e outros computadores na Net. 

 
PPP  
(Point-to-Point Protocol) 
Protocolo que permite acesso a rede com interfaces gráficas. 
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