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Caderno 1 
 

Conteúdo 
 

Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões e 
características. Arquivos PDF  
 

Sistema operacional Windows XP, 7 e 8: manipulação de janelas, programas e arquivos; 
telas de controle e menus típicos; mecanismos de ajuda; mecanismos de busca; Editores de 
texto: formatação, configuração de páginas, impressão, títulos, fontes, tabelas, corretores 
ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos, rodapés, anotações e outras 
funcionalidades de formatação. Comandos de localização e substituição. Manipulação de 
arquivos: leitura e gravação; controle de alterações; uso de senhas para proteção. Formatos 
para gravação. Inserção de objetos. Macros. Impressão. Criação e manipulação de 
formulários. Integração com planilhas.  
 

Coletânea de Exercícios pertinentes 
 

 

Noções de Informática 
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Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões 

e características. Arquivos PDF; 
 
Qualquer arquivo tem como principal objetivo a manutenção da qualidade dos seus dados. A maior parte dos 
arquivos já se encontra em formato digital, o que permite visualizar, reproduzir e difundir, através de uma rede 
informática ou pela Internet, mais facilmente estes dados.  
 
Antes de se utilizar a tecnologia digital nos arquivos, os processos existentes eram dispendiosos, além de que 
requeriam muitas vezes espaços previamente adaptados para o efeito.  
 
O arquivo digital permite o armazenamento, a gestão e o compartilhamento de qualquer tipo de documento 
eletrônico de forma simples, rápida e segura. Pode ser um texto, uma planilha, uma apresentação, um banco 
de dados, um vídeo, uma foto, um documento de identidade digitalizado, um contrato, uma procuração, um 
comprovante de residência, enfim, qualquer documento ou arquivo eletrônico. 
 
Com ele, pode-se organizar documentos, mantendo-os em lugar seguro e compartilhando-os com parceiros, 
fornecedores, clientes ou outras partes autorizadas. Também pode criar um dossiê de documentos de 
colaboradores, clientes ou fornecedores, facilitando o acesso a eles e, principalmente, a sua gestão. 
 
Este serviço também é muito útil para a pessoa física. Com ele é possível organizar os documentos pessoais, 
mantendo-os em um lugar seguro e compartilhando-os com pessoas ou empresas autorizadas. 
 
São documentos virtuais com funções específicas. 
Exemplos: Arquivos de textos, planilhas, imagens, vídeos entre outros 
 
Alguns exemplos de arquivos de textos. 
No Linux: 

 
 
No Windows:  

 
 
Extensões de arquivos 
Já que existem diversos tipos de arquivos com funções específicas, as extensõesservem como “sobrenome” 
do arquivo paraidentificá- lo. 
 
Tipos de extensões 
Exemplos: No Linux: odt (arquivos de texto), odp(arquivos de apresentação- slides), ods(arquivos de planilha) 
 
No Windows: doc (arquivos de texto), ppt(arquivos de apresentação- slides), xlt(arquivos de planilha) 
 
Para vídeos: mpg1, mpg2, avi, flv, mp4 entre outros 
 
Para imagens: jpg, bmp, gif, png... 
 
Para músicas: mp3, wma, wav ... 

 
Arquivo de texto 

 
Processadores de Texto representam, hoje, a aplicação mais popular dos computadores pessoais. As 
máquinas de escrever, mesmo as elétricas e eletrônicas, estão desaparecendo do mercado à medida que 
aumenta a venda de computadores pessoais. Processadores de Texto são os softwares que permitem que os 
computadores pessoais substituam - com enormes vantagens - as máquinas de escrever. Existem vários no 
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mercado hoje, quase todos de excelente qualidade. O mais popular se chama Microsoft Word, e é produzido 
pela Microsoft Corporation. Esse software faz parte do conjunto integrado de aplicativos chamado Microsoft 
Office, que, além de Microsoft Word, contém os aplicativos Microsoft Excel (Planilha Eletrônica), Microsoft 
Access (Gerenciador de Bancos de Dados) e Microsoft PowerPoint (Gerador de Apresentações), que serão 
discutidos em seguida. 
 
Originalmente destinados a processar apenas texto, os melhores Processadores de Texto de hoje, como 
Microsoft Word, são verdadeiros compositores de documentos, admitindo nestes não só texto, propriamente 
dito, mas, também, tabelas, gráficos e desenhos. Contudo, o nome - Processador de Texto - permaneceu, até 
porque o texto continua a ser o principal ingrediente de um documento, os restantes exercendo funções 
complementares. 
 
As principais tarefas que um Processador de Texto permite realizar são: 
 
A Introdução de texto no computador - a introdução do texto no computador normalmente se faz pela 
digitação de texto através do teclado.  
 
A edição do texto - editar um texto é modificá-lo, seja por acréscimo, seja por eliminação, seja por mera 
substituição, seja por mudança de local de blocos de texto. 
 
A formatação do texto - formatar um texto é, como sugere a expressão, dar-lhe uma forma própria. O 
processo de formatação de um texto pode se aplicar a diferentes componentes do texto. 
 
A inclusão de tabelas, gráficos e desenhos - já se foi o tempo em que um documento processado por 
computador era apenas texto, nada mais. Hoje esses documentos incluem tabelas, gráficos e desenhos. Cada 
um desses "objetos" (esse o termo técnico que lhes é dado) tem características de formatação próprias.  
 
A impressão do texto - por fim, a finalidade maior de um processador de texto é permitir que o documento 
criado, editado, formatado e enriquecido com tabelas, gráficos e desenhos seja impresso. Processadores de 
texto permitem que a impressão do documento seja feita de forma simples, dando ao usuário a opção de definir 
o tamanho do papel, a orientação da impressão (se em formato "retrato", ou vertical, ou em formato "paisagem", 
ou horizontal), o número de páginas a ser impresso, etc. É possível também imprimir apenas algumas páginas 
selecionadas ou mesmo uma seção que compreenda somente uma parte de uma página.  
 

Planilhas Eletrônicas 
 
Se o foco de processadores de texto são documentos em que texto é o principal ingrediente, o foco dos 
softwares aplicativos chamados de Planilhas Eletrônicas são planilhas em que números são o principal 
ingrediente. Microsoft Excel, da Microsoft Corporation, é, hoje, a Planilha Eletrônica mais popular do mercado. 
Como Microsoft Word, Microsoft Excel faz parte do conjunto integrado de aplicativos chamado Microsoft Office. 
 
Quem trabalha com números, principalmente na área de finanças, não tem a menor dificuldade em entender 
planilhas, pois elas são extremamente populares. Uma planilha é, na realidade, uma matriz, composta de um 
certo número de colunas (geralmente 256, denominadas pelas letras do alfabeto, que vão sendo combinadas, 
indo de A até geralmente IV) e linhas (geralmente 16.384, denominadas por números), onde a intersecção de 
uma coluna e uma linha define uma célula da planilha (havendo 4.194.304 células numa planilha que tenha as 
dimensões descritas, ou seja, 256 colunas e 16.384 linhas). Dificilmente se chega a planilhas extremamente 
grandes, até porque é possível dividir o que seria uma enorme planilha em várias planilhas menores e, depois, 
consolidá-las. 
 
Numa planilha típica, por exemplo, as linhas podem representar os vários elementos de despesa e as colunas 
os vários meses do ano, de modo que se possa ter um quadro comparativo de quanto uma empresa está 
gastando, mês a mês, nas várias categorias em que são classificadas as suas despesas.  
 
Em outra planilha típica as linhas podem representar os funcionários da empresa e as colunas o salário base 
por hora, as horas regulares trabalhadas no mês, as horas adicionais, outros adicionais (salário família, por 
exemplo), descontos (INSS, IRPF, etc.), salário líquido, e assim por diante. 
 
Seria possível categorizar as funções de uma Planilha Eletrônica de maneira semelhante à utilizada para 
Processadores de Texto: introduzir conteúdo nas células, editar esse conteúdo, formatar o produto que será 
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exibido, e imprimir a planilha formatada. Contudo, a grande vantagem de planilhas eletrônicas está na 
automatização do processo de cálculo.  
 

Arquivo de som 
 
Em computação, arquivo de som (ou arquivo sonoro) é um formato de arquivo que permite o armazenamento 
digital de áudio. Em geral, esse arquivo armazena intervalos regulares de amostras de som, que representam 
a posição em que a membrana da caixa de som deve estar no momento da gravação. 
 
Há três propriedades destes arquivos que determinam a qualidade do som armazenado e o seu tamanho. São 
eles: a resolução, ou seja, quantos bits são usados para representar cada amostra, a taxa de amostragem, ou 
seja, quantas amostras são tomadas do som por segundo e por último, o codec que pode proporcionar formas 
mais ou menos eficientes para armazenar estas informações. 
 
Em contrapartida, o formato MIDI não segue esses princípios. Ele não armazena áudio propriamente dito, mas 
sim uma sequência de notas musicais que podem ser executadas por sintetizadores. 
 
Não se deve confundir o codec com o formato do arquivo. O formato especifica a disposição dos dados dentro 
do arquivo e o codec a forma como a informação sobre o som é tratada. Há formatos de arquivo que 
proporcionam possibilidade de usar vários codecs para codificar o som no arquivo. 
Arquivos no formato de WAV (criado pela Microsoft) e AIFF (criado pela Apple Inc.) armazenam o som sem 
utilizar compressão de dados, geralmente resultando em arquivos maiores caso seja preferida uma maior 
qualidade. Há também formatos que utilizam compressão de dados, como o MP3, que utiliza codec de 
compressão com perdas. Outro formato que faz uso de compressão é o Ogg-Vorbis. 
A possibilidade de compressão do formato MP3 foi responsável por parte da popularização do mesmo, pois 
possibilitou o armazenamento de uma quantidade muito superior de músicas em um mesmo espaço de 
armazenamento. 
Todos estes formatos citados anteriormente são livres ou abertos, mas também há formatos proprietários de 
arquivos de som. Entre estes, podemos citar o formato Windows Media Audio, o formato usado pelo Real 
Player (RA), e o M4P usado no iTunes que inclui proteção contra pirataria. 
 

Arquivo de Imagem 
 
Se você navega na Internet e gosta de salvar imagens, já deve ter reparado a variedade de formatos em que 
se apresentam os arquivos, não é? 
 
Vemos com facilidade o JPG, GIF, PNG (mais comuns atualmente) e BMP. Mas além desses, existe uma 
grande quantidade de formatos para diversos tipos de uso. Cada um possui uma especificação técnica 
diferente, pois são tipos de compressão de pixels diferentes. 
 
JPEG (Joint Pictures Expert Group) é o melhor formato para quem quer enviar imagens por e-mail. Surigiu em 
1983 e acabou virando um dos padrões mais populares da Internet 
Um arquivo em JPEG (ou JPG como também é chamado) tem tamanho pequeno quando comparado a outros 
formatos, facilitando o seu armazenamento e a sua distribuição. Ele comprime os dados para ser muito menor, 
mas isso gera perda na qualidade da imagem. 
O JPEG é mais utilizado quando o tamanho do arquivo é mais importante do que a máxima qualidade de 
imagem (por exemplo, páginas web, blogs, e-mail, cartões de memória da câmera, etc.) 
Mas JPG é bom o suficiente em muitos casos, se não exagerar na compressão. As imagens JPG aceitam 16 
milhões de cores e, em geral, são usadas para salvar imagens e fotografias. O interessante no JPG, é que os 
arquivos podem ter diferentes níveis de compressão. Quanto mais existir compressão, ou seja, retirada de 
informação, menor será o tamanho do arquivo, porém pior será sua qualidade.  
 
GIF (Graphics Interchange Format) é outro formato muito comum na Internet. É um arquivo leve e famoso 
pelas fotografias com movimento, os gifs animados. É recomendado para quem precisa espalhar muita imagem 
na internet, por gerar arquivos de tamanho reduzido, e para quem não está preocupado em enviar imagens 
com pouca cor, já que o GIF só trabalha com esquema de 256 cores (8 bits), por isso não é muito comum em 
fotografias.  
Criado em 1987, o GIF foi projetado pela CompuServe nos primeiros dias de vídeo dos computadores de 8 
bits, antes mesmo JPG, para visualização em velocidades de conexão por modem dial-up (discado). Ele é ruim 
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para fotos de 24-bit de cores, portanto, não use GIF para fotos coloridas de hoje em dia, a cor é muito limitada. 
Mas o GIF ainda é muito bom para gráficos web (com um número limitado de cores). 
Apesar deste formato parecer limitado devido ao número baixo de cores com que trabalha, o GIF é muito 
utilizado por alguns recursos que oferece. Seu uso é maior em ícones, ilustrações (principalmente em preto e 
branco) e pequenas animações. Além disso permite salvar arquivos com fundo transparente e compressão 
sem perda de qualidade. 
 
PNG (Portable Network Graphics) Ao contrário do GIF, o PNG suporte mais cores. É um concorrente do GIF. 
Surgiu em 1996 e possui características que tornaram o GIF tão bem aceito: animação, fundo transparente e 
compressão sem perda de qualidade, mesmo com salvamentos constantes do arquivo. 
O PNG suporta milhões de cores, não apenas 256, sendo, sendo assim, uma ótima opção para fotos. Uma 
característica a mais no PNG é a transparência por 24 imagens de bit RGB. 
Normalmente arquivos PNG são um pouco menores do que TIF LZW (ambos usos de compressão sem perda, 
de diferentes tipos), mas o PNG é talvez um pouco mais lento para ler ou escrever. Ele ainda é menos utilizado 
do que TIF ou JPG, mas é outra boa opção para um trabalho de qualidade sem perdas. 
 
Bitmap podem suportar milhões de cores e preservam os detalhes, porém deixam os arquivos extremamente 
grandes, pois não utilizam compressão. Se você quer mandar fotos para seus amigos, esqueça o Bitmap. O 
formato torna o envio de imagens na internet lento, já que esses arquivos não são comprimidos  
O BMP (como é abreviado) é um formato histórico, pois surgiu com o sistema operacional Windows. Imagens 
BMP podem variar de preto e branco (1 bit por pixel) de até 24 bits de cores (16,7 milhões de cores). 
Por exemplo, uma imagem de 800×600 ocupa cerca de 1,5 megabytes. Porém, ele é livre de patentes e é bem 
documentado. Por sua qualidade ser inferior, sempre é utilizada em menor tamanho para fácil visualização. 
Arquivos em Bitmap podem ter extensão .dib (Device Independent Bitmap) ou BMP (padrão do Windows) e 
não permitem fundo transparente. 
 
TIFF (Tagged Image File Format) é mais usado por profissionais de imagens. É o tipo de arquivo preferido da 
maioria dos designers gráficos, para edição e impressão. Têm pouca ou nenhuma compressão e não perdem 
quaisquer detalhes, embora os arquivos possam ser bastante grandes. O TIF é o mais versátil, exceto que as 
páginas web, pois alguns navegadores não mostram imagens TIF.  
Também é muito usado em digitalização (scanner e fax). Oferece grande quantidade de cores e excelente 
qualidade de imagem, fazendo com que o tamanho dos seus arquivos seja grande. Também permite o uso de 
camadas (como nos arquivos PSD originais do photoshop) que são versões diferenciadas da imagem 
existentes num mesmo arquivo. Pode aparecer com a extensão .tif ou .tiff e suporta fundo transparente.  
O formato foi criado em 1986 e adquirido pela Adobe. É sem perdas (incluindo a compressão LZW), que é 
considerado o formato de maior qualidade para o trabalho comercial. 
 
RAW (“cru” em inglês) é um padrão em algumas câmeras digitais, mas não é um formato obrigatório, podendo-
se escolher entre os padrões JPG ou PNG. É “cru” por não conter aplicação de efeitos ou ajustes. 
Por causa disso, oferece alta qualidade de imagem e maior profundidade de cores. Como os arquivos neste 
padrão são “puros”, o editor tem a liberdade de utilizar a imagem do jeito como foi capturada e aplicar seus 
próprios efeitos ou ajustes, normalmente gerando fotos muito boas. 
 
EXIF (Exchangeable image file format) é um padrão de arquivo semelhante ao formato JFIF com extensões 
TIFF, que está incorporado no software de escrita JPEG, utilizada na maioria das câmeras. 
Sua finalidade é gravar e padronizar as trocas de metadados entre as imagens das câmeras digitais e seus 
softwares de edição e visualização. Os metadados são gravados nas imagens individuais e incluem coisas 
como as configurações da câmera, data e hora, velocidade do obturador, a exposição, tamanho da imagem, 
compressão, nome da câmera e informações de cor. Quando as imagens são visualizadas ou editadas por 
software de edição de imagem, todas essas informações podem ser exibidas. 
 
PPM, PGM, PBM e PNM é uma família de formatos. O formato de arquivo portable pixmap (PPM), o formato 
de arquivo portátil graymap (PGM) e o formato de arquivo portátil bitmap (PBM). Estes podem ser puros 
arquivos ASCII ou arquivos binários “crus” com um cabeçalho ASCII que oferecem funcionalidade muito básica 
e servem como um menor denominador comum para converter pixmap, graymap, ou arquivos de bitmap entre 
plataformas diferentes. Diversas aplicações se referem a eles coletivamente como formato PNM (Portable Any 
Map). 
 
SVG (Scalable Vector Graphics) é um arquivo de imagens vetoriais. É um formato aberto, desenvolvido pela 
W3C e que surgiu em 2001. Em vez de ser baseado em pixels, isto é, os “pontinhos” que formam as imagens, 
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ele usa linguagem XML para descrever como o arquivo deve ser. Serve tanto para figuras estáticas quanto 
para imagens animadas. Por ser um vetor, as imagens podem ser ampliadas ou reduzidas sem causar perda 
de qualidade. São de extensão .svg ou .svgz e suportam efeitos de transparência. É o mesmo caso de imagens 
CDR (provenientes do programa CorelDraw). 
 
WebP é um novo formato de imagem que usa compressão lossy. Ele foi projetado pelo Google para reduzir o 
tamanho do arquivo de imagem para acelerar o carregamento de página da web: o seu objectivo principal é 
substituir JPEG como o formato principal para fotos na web. WebP é baseada no comércio intra-frame VP8 de 
codificação e usa um recipiente baseado em RIFF. 
Existem mais outros formatos pertencentes a outros softwares mais específicos ainda. O formato que você 
deve usar é sempre aquele que mais se adequar a sua necessidade. Lembrando que para a Internet os 
melhores são o JPG, GIF e PNG.  
 
Além dos principais citados acima, ainda temos uma gama de outros formatos que, em sua maioria, são 
específicos de algum programa (como Corel, Ilustrator, Photoshop etc). Muitos deles, talvez, você nunca terá 
contato, mas é sempre bom saber que existe. Veja abaixo: 
 

Tipos de arquivo de mídia digital 
 
Há uma ampla variedade de formatos de arquivos de mídia digital, mas nem todos podem ser transmitidos com 
o Windows Media Services. Em alguns casos, primeiro você deve converter seus arquivos de mídia digital para 
um formato compatível, antes que possam ser transmitidos. 
Como padrão, você pode usar os seguintes tipos de arquivo com o Windows media Services (As extensões 
dos arquivos são apresentadas entre parênteses): 
 
Arquivos Advanced Systems Format (.asf). São arquivos do Windows Media que podem conter vários 
elementos como vídeo, áudio, comandos de script, HTML e metadados, podendo ser codificados com qualquer 
codec. 
Arquivos de Áudio do Windows Media (.wma). Estes arquivos de mídia digital são formatados usando o 
Formato Advanced Systems e são codificados com um codec de Áudio do Windows Media. Geralmente são 
arquivos de áudio, mas também podem conter scripts, imagens e metadados. 
 
Arquivos de Vídeo do Windows Media (.wmv). Estes arquivos de mídia digital são formatados usando o 
Formato Advanced Systems e são codificados com um codec de Vídeo do Windows Media. Geralmente são 
arquivos de vídeo, mas também podem conter scripts e outras instruções. 
 
Arquivos MP3 (.mp3). Estes arquivos de mídia digital usam o formato de áudio do Motion Pictures Experts 
Group (MPEG). Os arquivos MP3 usam o recurso de streaming inteligente no Windows Media Services. 
 
Arquivos JPEG (.jpeg ou .jpg). Arquivos de imagem formatados de acordo com o padrão Joint Photographic 
Expert Group. 
 
Arquivos de informações de difusão seletiva (.nsc). Estes arquivos são metarquivos do Windows Media 
que direcionam clientes a uma publicação de difusão seletiva. São usados para definir as propriedades de um 
fluxo de difusão seletiva para um player, como o Windows Media Player. 
 
Arquivos de lista de reprodução do cliente (.asx, .wax, and .wvx). São metarquivos do Windows Media 
usados como listas de reprodução do cliente e como redirecionadores de cliente pelo servidor. Estes arquivos 
contém instruções e referências para uso por um player, como o Windows Media Player. 
 
Arquivos de lista de reprodução do servidor (.wsx). Estes arquivos são metarquivos do Windows Media 
usados como listas de reprodução do servidor. Podem conter combinações de áudio, vídeo e arquivos de 
imagem. 
 
Você pode transmitir outros formatos de arquivo de mídia digital de um servidor Windows Media se um plug-in 
de analisador de mídia apropriado for habilitado. Um plug-in de analisador de mídia traduz as informações 
contidas no arquivo para um formato compatível com o servidor Windows Media e com o player. Você pode 
usar o SDK do Windows Media Services para criar analisadores de mídia personalizada para dar suporte a 
tipos adicionais de arquivo, ou entrar em contato com o desenvolvedor de formatos de mídia digital para 
verificar se há um analisador de mídia disponível para o formato que você deseja usar. 
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PDF 

 
PDF (do inglês, Portable Document Format, Formato de Documento Portátil) refere-se a um tipo de arquivo 
que permite a qualquer computador visualizar o documento criado, independente do sistema operacional ou 
do programa utilizado na sua criação. 
 
Por exemplo, possibilita que um texto criado no Windows da Microsoft, possa ser visualizado, sem distorções, 
em um computador com qualquer distribuição Linux. Ou em outra máquina cujo sistema seja da Apple. Sem a 
necessidade de ter esses sitemas instalados. Ou seja, é um arquivo multiplataforma e o documento aparecerá 
de maneira idêntica, qualquer que seja a plataforma onde ele estiver sendo lido ou impresso. 
 
Devido a essa capacidade, o formato PDF tornou-se praticamente um padrão mundial de distribuição de 
documentos.  
 
É importante notar que é possível converter para PDF vários tipos de arquivos, desde os baseados em texto 
simples, corrido, como documentos que contenham vários recursos, como tabelas, gráficos, imagens, etc.  
 
Deve-se ressaltar que esse é um formato gráfico e não contém apenas texto. Assim, o formato PDF trata o 
texto como uma imagem, e isso torna difícil sua edição por terceiros.  
 
Felizmente, isso gera outras possibilidades de manejo. Por exemplo, possibilita zoom, ou diferentes tipos de 
visualização. 
 
Como ler pdf  
 
Quando se lida com arquivos no formato PDF é preciso ter instalado um programa específico para a sua leitura.  
 
Deve-se ressaltar que há programas gratuitos que simplesmente permitem visualizar os arquivos, como o Foxit 
(programa rápido e pequeno) além do Acrobat Reader. 
 
Entretanto, para editar um documento em PDF, ou seja, modificá-lo, é necessário o programa "Acrobat Writer", 
que é proprietário, cuja versão deve ser registrada (paga). 
 
Nota: O PDF download é uma extensão do navegador Mozilla Firefox que auxilia a ler os arquivos diretamente 
do "browser". 
 
Como gerar PDF 
  
Tanto o Calc, como o Impress e também o Writer conseguem ler, gravar e converter em várias extensões de 
texto como .odt, .sxw, .doc, .rtf e .txt. E possuem um atalho especial para conversão de arquivos texto em PDF: 
 

  
 
 
Vantagens em converter outras extensões em PDF 

• É compatível com diversos sistemas operacionais. 
• O arquivo é menor, o que o torna ideal para enviar via e-mail ou fazer cópias, 
• É mais seguro: é mais difícil alterar um PDF ou que ele sofra ataques de vírus, 
• Tem tipos diferentes de visualização, 
• Pode-se juntar em um só arquivo diferentes formatos (ou seja, em um arquivo PDF pode-se, por 

exemplo, juntar um texto, uma planilha, uma apresentação, uma página Web etc...) e 
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• Mantém a aparência do documento original, com as mesmas fontes, imagens e distribuição. 
 

Extensões de aquivos mais comuns 
 
Todos nós já encontramos alguma vez um arquivo cuja extensão desconhecíamos e sequer sabíamos que 
programa usar para abri-lo. Confira aqui a lista com algumas das extensões mais conhecidas.  
.arj - um dos formatos de compressão mais antigos, ainda que hoje em dia não seja muito usado. O programa 
Unarj descomprime esses arquivos.  
.asf - arquivo de áudio ou vídeo executável com o Windows Media Player.  
.asp - Active Server Pages. Formato de páginas Web, capazes de gerar conteúdo de forma dinâmica.  
.avi - arquivo de vídeo. É o formato dos arquivos DivX. Windows Media Player, Real Player One e The Playa 
são os mais usados para vê-los.  
.bmp - arquivo de imagem, pode ser aberto em qualquer visualizador ou editor de imagens. Sua desvantagem 
é o grande tamanho dos arquivos em relação a outros formatos otimizados. Provêm do ambiente Windows.  
.bak - cópia de segurança. Alguns programas, quando realizam modificações em arquivos do sistema, 
costumam guardar uma cópia do original com essa extensão.  
.bat - É uma das extensões que junto a .com e .exe indica que esse é um arquivo executável em Windows. 
Costuma executar comandos de DOS.  
.bin - pode ser um arquivo binário, de uso interno para algumas aplicações e portanto sem possibilidade de 
manipulação direta, ou de uma imagem de CD, mas nesse caso deve ir unida a outro arquivo com o mesmo 
nome mas com a extensão .cue.  
.cab - formato de arquivo comprimido. Para ver o conteúdo, é preciso usar um programa 
compressor/descompressor.  
.cdi - imagem de CD gerada por DiscJuggler.  
.cfg - tipo de arquivo que geralmente serve de apoio a outra aplicação. Normalmente se escrevem nele as 
preferências que o usuário seleciona por default (padrão).  
.com - arquivo executável em ambiente DOS.  
.dat - arquivo de dados. Normalmente armazena informações usadas de forma interna por um programa do 
qual depende. Costuma ser modificado com qualquer editor de texto.  
.dll - este tipo de arquivo é conhecido como biblioteca. Costuma ser utilizado pelo sistema operacional de 
forma interna, para, por exemplo, permitir a comunicação entre um modem e o computador (driver).  
.doc - arquivo de texto capaz de armazenar dados referentes ao formato do texto que contém. Para editá-lo é 
preciso ter o Microsoft Word ou a ferramenta de sistema Wordpad (bloco de notas), entre outros editores de 
texto.  
.dxf - arquivo importado pela maioria dos programas de modelagem 3D.  
.exe - arquivo executável. Qualquer programa que queiramos instalar em nosso computador terá essa 
extensão. Fazendo clique duplo sobre um arquivo com esta extensão iniciamos um processo de instalação ou 
um programa.  
.eps - Encapsulated Postscript. Arquivo de imagens exportadas por grande variedade de programas gráficos 
como Photoshop, QuarkXPress, Freehand e Illustrator.  
.fhx - arquivo de Freehand. O x indica a versão do programa que gerou o arquivo. Assim, a versão 9 do 
Macromedia Freehand geraria um arquivo .fh9.  
.fla - arquivo do Macromedia Flash.  
.gif - arquivo de imagem comprimido. Editável com qualquer software de edição de imagem.  
.html - Hiper Text Markup Language. Formato no qual se programam as páginas Web. É capaz de dar formato 
a texto, acrescentar vínculos a outras páginas, chamar imagens, sons e outros complementos. Editável com 
um editor de textos ou software específico.  
.hlp - arquivo de ajuda que vem com os programas.  
.ini - guardam dados sobre a configuração de algum programa.  
.ico - arquivo de ícone do Windows.  
.jpg - arquivo de imagem comprimido, pode ser editado em qualquer editor de imagens.  
.js - arquivo que contém programação em JavaScript,utilizado em geral pelos navegadores e editável com 
qualquer editor de texto.  
.log - arquivo de texto que registra toda a atividade de um programa desde que o mesmo é aberto.  
.lnk - acesso direto a uma aplicação em Windows. Provêm da palavra link (conexão).  
.max - arquivo original do programa 3DstudioMax.  
.mdb - arquivo de base de dados geralmente gerada pelo Microsoft Access.  
.mid - arquivo de áudio relacionado com a tecnologia midi.  
.mp3 - formato de áudio que aceita compressão em vários níveis. O reprodutor mais famoso para estes 
arquivos é o Winamp, ainda que também se possa utilizar o Windows Media Player.  
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.mpg - arquivo de vídeo comprimido, visível em quase qualquer reprodutor, por exemplo, o Real One ou o 
Windows Media Player. É o formato para gravar filmes em formato VCD.  
.mov - arquivo de vídeo que pode ser transmitido pela Internet graças à tecnologia Apple Quicktime.  
.nrg - arquivo de imagem de disco geralmente gerada pelo software de gravação de CDs Nero Burning Rom.  
.ogg - formato de áudio comprimido de melhor qualidade que o mp3 e que pode ser reproduzido no Winamp a 
partir da versão 3.  
.ole - arquivo que aplica uma tecnologia própria da Microsoft para atualizar informação entre suas aplicações.  
.pdf - documento eletrônico visível com o programa Adobe Acrobat Reader e que conserva as mesmas 
propriedades de quando foi desenhado para sua publicação impressa. Os manuais online de muitos programas 
estão nesse formato.  
.php - arquivos de páginas Web dinâmicas. É, por sua vez, uma linguagem de programação que permite 
transladar para a Web conteúdo armazenado em bases de dados.  
.pic - arquivo de imagem editável em qualquer editor de imagens.  
.png - arquivo de imagem pensado para a Web que se abre com praticamente todos os programas de imagens.  
.ppt - arquivo do software de apresentações PowerPoint, da Microsoft.  
.qxd - arquivo do software de editoração QuarkXPress.  
.rm - arquivo de áudio do Real, codificado de forma especial para ser transmitido pela Rede graças à tecnologia 
da Real Networks.  
.rar - formato de compressão de dados muito popular e que pode ser manipulado pelo Winrar, entre outros.  
.rtf - Rich Text Format, ou formato de texto enriquecido. Permite guardar os formatos de texto mais 
característicos. Pode ser gerado e editado no WordPad e outros.  
.reg - arquivo que guarda informação relativa ao Registro do Windows. Costumam conter dados relativos a 
algum programa instalado no sistema.  
.scr - extensão dos protetores de tela que funcionam em Windows e que costumam encontrar-se na pasta em 
que está instalado o sistema.  
.swf - Shockwave Flash. Formato muito utilizado e facilmente encontrado na Web. Permite sites ricos em 
animação e som, gerando pequenas aplicações interativas. Para poder vê-los, é preciso ter instalado o plugin 
da Macromedia.  
.txt - arquivo de texto que se abre com qualquer editor de texto.  
.ttf - True Type Font. Arquivo de fontes. Os tipos de letras (fontes) instalados no sistema utilizam principalmente 
esta extensão.  
.tif - arquivo de imagem sem compressão. Costuma ser usado para o armazenamento de imagens em alta 
resolução.  
.tmp - arquivos temporários. Se não estão sendo utilizados por algum processo do sistema, o normal é que 
possam ser eliminados sem nenhum problema.  
.vob - arquivos de vídeo de alta qualidade, é usado para armazenar filmes em DVD.  
.wab - arquivos nos quais o Microsoft Outlook guarda o caderno de endereços.  
.wav - arquivo de áudio sem compressão. Os sons produzidos pelo Windows costumam estar gravados neste 
formato.  
.wri - arquivo de texto com formato gerado pelo editor de texto do sistema, o WordPad.  
.zip - talvez seja o formato de compressão mais utilizado. O programa mais popular para comprimir e 
descomprimir este arquivo é o WinZip.  
 

Executável 
 
Um programa executável ou arquivo executável, em informática, é um arquivo em que seu conteúdo deve 
ser interpretado como um programa por um computador. 
Normalmente, eles possuem a representação binária das instruções de máquina de um processador 
específico, mas podem conter também uma forma intermediária que podem ser necessários serviços de um 
interpretador para executar. 
 
Se um arquivo é um executável ou não é mais uma questão de convenção; alguns sistemas operacionais 
indicam arquivos executáveis pela convenção nominal (como por exemplo o nome do arquivo terminando com 
a extensão ".exe") ou anotado separado do arquivo na sua meta-informação (como os bits da permissão de 
executar em um sistema operacional tipo Unix). 
 
Na maioria das arquiteturas modernas, um arquivo executável contém muitas informações que não fazem parte 
do programa em si, como por exemplo informações sobre o ambiente necessário para a execução do 
programa, informação simbólica e de depuração, ou outra informação usada pelo sistema operacional na 
preparação do programa a ser executado. 
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Os executáveis possuem chamadas aos serviços do sistema operacional além das instruções de máquina 
comuns. Isto significa que os executáveis normalmente são específicos a um sistema operacional além de 
serem específicos a um processador. 
 
Hoje em dia, a distinção entre um programa na sua forma original (em linguagem humana) e em sua forma 
executável (em linguagem de máquina) está se tornando menos distinta, já que o ato de transformar a forma 
original no formato máquina (por compilação) ou a interpretação pode ser feito de modo implícito. 
 
Desse modo, o significado do termo executável está geralmente sendo estendido de um arquivo que contém 
instruções de máquina para qualquer arquivo que possa ser executado pelo ambiente sem a necessidade de 
uma transformação explícita. 
 
Arquivos contendo linguagem interpretada, por outro lado, são normalmente chamados de arquivos de script 
ou scripts em vez de executáveis. 
 
Para uma lista de formatos de executáveis, veja as listas em arquivo objeto. 
 

 

 
 

Noções Básicas de Windows XP 
 
O Windows XP (o XP utilizado no nome, vêm da palavra eXPerience), que inicialmente foi chamado de 
Windows Whistler, e que sucede o Windows Me e também o Windows 2000. 
 
O WinXP já está à venda e tem duas versões: o Windows XP Home Edition (que substitui o Windows Me) e o 
Windows XP Professional Edition (que substitui o Windows 2000 Professional). A versão Server do WinXP 
(que se chamará Windows .NET) ainda está em desenvolvimento, sendo que haverá várias versões dele pois 
o Windows .NET substituirá o Win2000 Server, Advanced Server e Datacenter Server - além de ter uma nova 
versão se será dedicada apenas como Web Server. 
 
Iniciando o Windows 
 
Ao iniciar o windows XP a primeira tela que temos é tela de logon, nela, selecionamos o usuário que irá utilizar 
o computador. 
 
Ao entrarmos com o nome do usuário, o windows efetuará o Logon (entrada no sistema) e nos apresentará a 
área de trabalho: 
 

 
  Área de Trabalho ou Desktop 
 
Na Área de trabalho encontramos os seguintes 
itens: 
• Ícones 
• Barra de tarefas 
• O Botão iniciar 
 
Ícones 
Figuras que representam recursos do computador, 
um ícone pode representar um texto, música, 
programa, fotos e etc. você pode adicionar ícones 
na área de trabalho, assim como pode excluir. 
Alguns ícones são padrão do Windows:  
• Meu Computador,  
• Meus Documentos,  

• Meus locais de Rede,  
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• Internet Explorer. 
 
Barra de tarefas 
A barra de tarefas mostra quais as janelas estão abertas neste momento, mesmo que algumas estejam 
minimizadas ou ocultas sob outra janela, permitindo assim, alternar entre estas janelas ou entre programas 
com rapidez e facilidade. 
A barra de tarefas é muito útil no dia a dia. Imagine que você esteja criando um texto em um editor de texto e 
um de seus colegas lhe pede para você imprimir uma determinada planilha que está em seu micro. 
 
Você não precisa fechar o editor de textos. Apenas salve o arquivo que está trabalhando, abra a planilha e 
mande imprimir, enquanto imprime você não precisa esperar que a planilha seja totalmente impressa, deixe a 
impressora trabalhando e volte para o editor de textos, dando um clique no botão correspondente na Barra de 
tarefas e volte a trabalhar. 
A barra de Tarefas, na visão da Microsoft, é uma das maiores ferramentas de produtividade do Windows. 
Vamos abrir alguns aplicativos e ver como ela se comporta. 
 

 
 

O Botão Iniciar  
 
O botão Iniciar é o principal elemento da Barra de Tarefas. Ele dá acesso ao Menu Iniciar, de onde se pode 
acessar outros menus que, por sua vez, acionam programas do Windows. Ao ser acionado, o botão Iniciar 
mostra um menu vertical com várias opções. Alguns comandos do menu Iniciar têm uma seta para a direita, 
significando que há opções adicionais disponíveis em um menu secundário. Se você posicionar o ponteiro 
sobre um item com uma seta, será exibido outro menu. 
 

O botão Iniciar é a maneira mais fácil de iniciar um programa 
que estiver instalado no computador, ou fazer alterações nas 
configurações do computador, localizar um arquivo, abrir um 
documento. 
 
Menu Iniciar 
O botão iniciar pode ser configurado. No Windows XP, você 
pode optar por trabalhar com o novo menu Iniciar ou, se 
preferir, configurar o menu Iniciar para que tenha a aparência 
das versões anteriores do Windows (95/98/Me). Clique na 
barra de tarefas com o botão direito do mouse e selecione 
propriedades e então clique na guia menu Iniciar. 
 
Esta guia tem duas opções: 
 
Menu iniciar: Oferece a você acesso mais rápido a e-mail e 
Internet, seus documentos, imagens e música e aos 
programas usados recentemente, pois estas opções são 
exibidas ao se clicar no botão Iniciar. Esta configuração é uma 
novidade do Windows XP. 
 
Menu Iniciar Clássico: Deixa o menu Iniciar com a aparência 
das versões antigas do Windows, como o Windows ME, 98 e 

95. 
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Todos os programas 
O menu Todos os Programas, ativa automaticamente outro submenu, 
no qual aparecem todas as opções de programas. Para entrar neste 
submenu, arraste o mouse em linha reta para a direção em que o 
submenu foi aberto. Assim, você poderá selecionar o aplicativo 
desejado. Para executar, por exemplo, o Paint, basta posicionar o 
ponteiro do mouse sobre a opção Acessórios. O submenu Acessórios 
será aberto. Então aponte para Paint e dê um clique com o botão 
esquerdo do mouse. 
 
 
                      

 
Logon e Logoff 
Abre uma janela onde você poderá optar por fazer logoff ou mudar de usuário. Veja a função de cada um: 
Trocar usuário: Clicando nesta opção, os programas que o usuário atual está usando não serão fechados, e 
uma janela com os nomes dos usuários do computador será exibida para que a troca de usuário seja feita. Use 
esta opção na seguinte situação: Outro usuário vai usar o computador, mas depois você irá continuar a usá-
lo. Então o Windows não fechará seus arquivos e programas, e quando você voltar ao seu usuário, a área de 
trabalho estará exatamente como você deixou. 
 
Fazer logoff: este caso é também para a troca de usuário. A grande diferença é que, ao efetuar o logoff, todos 
os programas do usuário atual serão fechados, e só depois aparece a janela para escolha do usuário. 
 

Desligando o Windows XP 
Clicando-se em Iniciar, desligar, teremos uma janela onde é 
possível escolher entre três opções: 
 
Hibernar: Clicando neste botão, o Windows salvará o estado da 
área de trabalho no disco rígido e depois desligará o computador. 
Desta forma, quando ele for ligado novamente, a área de 
trabalho se apresentará exatamente como você deixou, com os 
programas e arquivos que você estava usando, abertos. 
 
 

Desativar: Desliga o Windows, fechando todos os programas 
abertos para que você possa desligar o computador com 
segurança. 
 
Reiniciar: Encerra o Windows e o reinicia. 
 
 
 
 
 
 
 

Acessórios do Windows 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                             Apostilas OBJETIVA – Ano XI – Concursos Públicos 
 

13 
 

 
O Windows XP inclui muitos programas e 
acessórios úteis. São ferramentas para 
edição de texto, criação de imagens, jogos, 
ferramentas para melhorar a performance do 
computador, calculadora e etc. 
 
Se fôssemos analisar cada acessório que 
temos, encontraríamos várias aplicações, 
mas vamos citar as mais usadas e 
importantes. Imagine que você está 
montando um manual para ajudar as pessoas 
a trabalharem com um determinado 
programa do computador. Neste manual, 
com certeza você acrescentaria a imagem 
das janelas do programa. Para copiar as 
janelas e retirar só a parte desejada, 
utilizaremos o Paint, que é um programa para 
trabalharmos com imagens. As pessoas que 
trabalham com criação de páginas para a 
Internet utilizam o acessório Bloco de Notas, 
que é um editor de texto muito simples. 
Assim, vimos duas aplicações para dois 

acessórios diferentes. 
 
A pasta acessório é acessível dando-se um clique no botão Iniciar na Barra de tarefas, escolhendo a opção 
Todos os Programas e, no submenu que aparece, escolha Acessórios. 
Acessórios 
Para exemplificarmos uma janela, utilizaremos a janela de um aplicativo do Windows. O Bloco de Notas. Para 
abri-lo clique no botão Iniciar / Todos os Programas / Acessórios / Bloco de Notas. 

 
Barra de Título: esta barra mostra o nome do arquivo (Sem 
Título) e o nome do aplicativo (Bloco de Notas) que está 
sendo executado na janela. Através desta barra, 
conseguimos mover a janela quando a mesma não está 
maximizada. Para isso, clique na barra de título, mantenha 
o clique e arraste e solte o mouse. Assim, você estará 
movendo a janela para a posição desejada. Depois é só 
soltar o clique. 
 
Na Barra de Título encontramos os botões de controle 
da janela. Estes são: 
Minimizar: este botão oculta a janela da Área de trabalho e 
mantém o botão referente a janela na Barra de Tarefas. Para 

visualizar a janela novamente, clique em seu botão na Barra de tarefas. 
Maximizar: Este botão aumenta o tamanho da janela até que ela ocupe toda a Área da Trabalho. Para que a 
janela volte ao tamanho original, o botão na Barra de Título, que era o maximizar, alternou para o botão 
Restaurar. Clique neste botão e a janela será restaurada ao tamanho original. 
Fechar: Este botão fecha o aplicativo que está sendo executado e sua janela. Esta mesma opção poderá ser 
utilizada pelo menu Arquivo/Sair. Se o arquivo que estiver sendo criado ou modificado dentro da janela não foi 
salvo antes de fechar o aplicativo, o Windows emitirá uma tela de alerta perguntando se queremos ou não 
salvar o arquivo, ou cancelar a operação de sair do aplicativo. 
 
Salvando Arquivos 
Salvar um arquivo é grava-lo no disco rígido ou disquete, para que não seja perdido com a falta de energia 
(lembrando que, quando criamos um arquivo, ele está armazenado na memória RAM, por isso a necessidade 
de salvá-lo). Desta forma, poderemos utilizá-lo posteriormente. A primeira vez que vamos salvar um arquivo, 
temos que dar um nome para o mesmo e escolher uma pasta (um local no disco). Depois que o arquivo já tem 
um nome, o comando salvar só atualiza as alterações. 
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Quando criamos um arquivo no editor de texto ou em uma planilha eletrônica, estes arquivos estão sendo 
guardados temporariamente na memória RAM. Para transferi-los para o disco rígido, devemos salvá-los. Para 
isso, execute os seguintes passos quando for salvar um arquivo pela primeira vez: 
1. Você está com o Bloco de Notas aberto. Então, digite a frase "meu primeiro texto". Agora, vamos gravar 
este pequeno texto que você digitou. 

 
2. Clique no menu Arquivo / Salvar. A seguinte 
tela será mostrada: 
 
A janela Salvar Como no Windows XP traz 
uma barra de navegação de pastas à 
esquerda da janela (observe a figura acima). 
Esta barra fornece atalhos para locais em seu 
computador ou na rede como: A pasta 
Histórico (ou Documentos Recentes) que 
mostra as últimas pasta e arquivos que foram 
acessados; a Área de Trabalho (Desktop); A 
pasta Meus Documentos; Meu computador, 
que permite acessar as unidades disponíveis 
em seu micro, como Disco Rígido, disquete e 
unidade de CD; E, por último, a pasta Meus 
locais de Rede. 
 
Quando você clicar em um local, ele 
aparecerá em Salvar em, e os arquivos e 
pastas no local selecionado serão listados à 

direita. Se, por exemplo, você deseja salvar o arquivo na pasta Meus Documentos, não será necessário 
localizar esta pasta na caixa Salvar em. Basta clicar no ícone Meus Documentos na barra de navegação de 
pastas e esta já estará selecionada. 
 
3. como é a primeira vez que está salvando o arquivo, será aberta a tela do Salvar Como para você definir o 
local e o nome do arquivo no disco rígido. 
 
4. Na caixa Salvar em, escolha a unidade de disco na qual deseja gravar seu arquivo (C: ou Disco Flexível). 
No nosso caso, vamos escolher (C:). 
 
5. Escolha uma pasta dando um clique duplo sobre ela. No nosso caso, Meus Documentos. 
 
6. na Caixa Nome do Arquivo, digite um nome para o arquivo. 
Este nome não poderá conter os caracteres: *, /, \,?. Pode haver um espaço de um arquivo. 
 
7. Clique no botão Salvar. 
 
Meu Computador 
No Windows XP, tudo o que você tem dentro do computador - programas, documentos, arquivos de dados e 
unidades de disco, por exemplo - torna-se acessível em um só local chamado Meu Computador. 
 
Quando você inicia o Windows XP, o Meu computador aparece como um ícone na parte esquerda da tela, ou 
Área de Trabalho. Veja a figura a seguir: 
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Área de Trabalho ou Desktop 
 
O Meu computador é a porta de entrada para o usuário 
navegar pelas unidades de disco (rígido, flexíveis e CD-
ROM). Normalmente, nas empresas existem vários 
departamentos como administração, compras, estoque e 
outros. Para que os arquivos de cada departamento não se 
misturem, utilizamos o Meu computador para dividirmos o 
Disco em pastas que organizam os arquivos de cada um dos 
departamentos. Em casa, se maus de uma pessoa utiliza o 
computador, também criaremos pastas para organizar os 
arquivos que cada um cria. 
 
Exibir o conteúdo de uma pasta 

Para você ter uma ideia prática de como exibir o conteúdo de uma pasta (estas são utilizadas para organizar 
o disco rígido, como se fossem gavetas de um armário), vamos, por exemplo, visualizar o conteúdo de pasta 
Windows. Siga os seguintes passos: 
 
1. Dê um clique sobre a pasta correspondente ao disco rígido (C:) 
 
2. será aberta uma janela com título correspondente ao rótulo da unidade de disco rígido C:. Nesta janela 
aparecem as pastas correspondentes às "gavetas" existentes no disco rígido C:, bem como os ícones 
referentes aos arquivos gravados no "raiz" (pasta principal) da unidade C. 
 

Meu Computador 
3. Dê um clique sobre a pasta 
Windows. Ela será aberta como uma 
janela cujo título é Windows, 
mostrando todas as pastas 
("gavetas") e ícones de arquivos 
existentes na pasta Windows. 
 
Criando pastas 
Como já mencionado anteriormente, 
as pastas servem para organizar o 
disco rígido. Para conseguirmos esta 
organização, é necessário criarmos 
mais pastas e até mesmo sub-pastas 
destas. 
Para criar uma pasta siga estes 
passos: 
1. Abra a pasta ou unidade de disco 
que deverá conter a nova pasta que 
será criada. 

2. clique no menu Arquivo / Novo / Pasta. 
3. Aparecerá na tela uma Nova Pasta selecionada 
para que você digite um nome. 
4. Digite o nome e tecle ENTER 
5. Pronto! A Pasta está criada. 
 
 
 
 
 

 
Windows Explorer 
O Windows Explorer tem a mesma função do Meu Computador: Organizar o disco e possibilitar trabalhar com 
os arquivos fazendo, por exemplo, cópia, exclusão e mudança no local dos arquivos. Enquanto o Meu 
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Computador traz como padrão a janela sem divisão, você observará que o Windows Explorer traz a janela 
dividida em duas partes. Mas tanto no primeiro como no segundo, esta configuração pode ser mudada. 
 
Podemos criar pastas para organizar o disco de uma empresa ou casa, copiar arquivos para disquete, apagar 
arquivos indesejáveis e muito mais. 

 
Janela do Windows Explorer 
No Windows Explorer, você 
pode ver a hierarquia das pastas 
em seu computador e todos os 
arquivos e pastas localizados 
em cada pasta selecionada. Ele 
é especialmente útil para copiar 
e mover arquivos. 
 
Ele é composto de uma janela 
dividida em dois painéis: O 
painel da esquerda é uma 
árvore de pastas hierarquizada 
que mostra todas as unidades 
de disco, a Lixeira, a área de 
trabalho ou Desktop (também 
tratada como uma pasta); O 
painel da direita exibe o 
conteúdo do item selecionado à 
esquerda e funciona de maneira 

idêntica às janelas do Meu Computador (no Meu Computador, como padrão ele traz a janela sem divisão, as 
é possível dividi-la também clicando no ícone Pastas na Barra de Ferramentas) Para abrir o Windows Explorer, 
clique no botão Iniciar, vá a opção Todos os Programas / acessórios e clique sobre Windows Explorer ou clique 
sob o botão iniciar com o botão direito do mouse e selecione a opção Explorar. 
 

Preste atenção na Figura da página anterior que o painel da esquerda na figura acima, todas as 
pastas com um sinal de + (mais) indicam que contêm outras pastas. As pastas que contêm um sinal 
de - (menos) indicam que já foram expandidas (ou já estamos visualizando as sub-pastas). 
 

 Quando você aprendeu a usar o Meu Computador, você 
viu que, apesar da janela não aparecer dividida, você pode 
dividi-la clicando no ícone que fica na barra de ferramentas. 
Uma outra formatação que serve tanto para o Meu 
Computador, quanto para o Windows Explorer é que você 
pode escolher se deseja ou não exibir, do lado esquerdo da 
janela, um painel que mostra as tarefas mais comuns para 
as pastas e links que mostram outras partes do computador. 
Clicando no menu Ferramentas e depois clicando em 
Opções de pasta, a janela seguinte é apresentada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lixeira do Windows   
A Lixeira é uma pasta especial do Windows e ela se encontra na Área de trabalho, como já mencionado, mas 
pode ser acessada através do Windows Explorer. Se você estiver trabalhando com janelas maximizadas, não 
conseguirá ver a lixeira. Use o botão direito do mouse para clicar em uma área vazia da Barra de Tarefas. Em 
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seguida, clique em Minimizar todas as Janelas. Para verificar o conteúdo da lixeira, dê um clique sobre o ícone 

e surgirá a seguinte figura:  
 
 Lixeira do Windows 
Atenção para o fato de que, se a janela da 
lixeira estiver com a aparência diferente da 
figura acima, provavelmente o ícone Pasta está 
ativo. Vamos apagar um arquivo para poder 
comprovar que o mesmo será colocado na 
lixeira. Para isso, vamos criar um arquivo de 
texto vazio com o bloco de notas e salvá-lo em 
Meus documentos, após isto, abra a pasta, e 
selecione o arquivo recém criado, e então 
pressione a tecla DELETE. Surgirá uma caixa 
de diálogo como a figura a seguir: 
 
 

 
             Clique em SIM e então o arquivo será enviado para Lixeira. 
 
Esvaziando a Lixeira 
Ao Esvaziar a Lixeira, você está excluindo definitivamente os arquivos do seu Disco Rígido. Estes não poderão 
mais ser mais recuperados pelo Windows. Então, esvazie a Lixeira somente quando tiver certeza de que não 
precisa mais dos arquivos ali encontrados. 
1. Abra a Lixeira 
2. No menu ARQUIVO, clique em Esvaziar Lixeira. 
Você pode também esvaziar a Lixeira sem precisar abri-la, para tanto, basta clicar com o botão DIREITO do 
mouse sobre o ícone da Lixeira e selecionar no menu de contexto Esvaziar Lixeira. 
 

 
                   Esvaziando a Lixeira 
 
WordPad   
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O Windows traz junto dele um programa para edição de textos. O WordPad. Com o WordPad é 
possível digitar textos, deixando-os com uma boa aparência. 
 
Como mencionado no parágrafo anterior, o WordPad é um editor de textos que nos auxiliará na 

criação de vários tipos de documentos. Mas poderíamos dizer que o Wordpad é uma versão muito simplificada 
do Word. 
Os usuários do Word vão se sentir familiarizados, pois ele possui menus e barras de ferramentas similares. 
Porém o Word tem um número muito maior de recursos. A vantagem do WordPad é que ele já vem com o 
Windows. Então, se você não tem em seu computador o Microsoft Word, poderá usar o WordPad na criação 
de seus textos. 
 
Tipos de documentos que podemos criar com o WordPAd: 

• Fax 
• Memorandos 
• Avisos 
• Lista de compras 

 
Agora, principalmente se você não tiver o Word no seu computador, o WordPad será sua principal ferramenta 
de criação de textos. 
 
Para Abrir o WordPad, localize o item Acessórios no Menu Iniciar. Ao abrir o programa a seguinte janela será 
exibida: 

 
 
Janela do WordPad 
 
Barra Padrão 
Na barra Padrão, é aonde encontramos os 
botões para as tarefas que executamos com 
mais frequência, tais como: Abrir, salvar, Novo 
documento, imprimir e etc. 
Funções dos botões: 
1. Novo documento 
2. Abrir documento 
3. Salvar 
4. Visualizar 
5. Localizar (esmaecido) 
6. Recortar (esmaecido) 
7. Copiar (esmaecido) 
8. Colar 
9. Desfazer 
10. Inserir Data/Hora 
 

Barra de formatação 
Logo abaixo da barra padrão, temos a barra de Formatação, ela é usada para alterar o tipo de letra (fonte), 
tamanho, cor, estilo, disposição de texto e etc. 
 

 
 
Funções dos botões: 
1. Alterar fonte 
2. Alterar tamanho da fonte 
3. Lista de conjunto de caracteres do idioma 
4. Negrito 
5. Itálico 
6. Sublinhado 
7. Cor da fonte 
8. Texto alinhado á esquerda 
9. Texto Centralizado 
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10. Texto alinhado a direita 
11. Marcadores 
 
Formatando o texto 
Para que possamos formatar (alterar a forma) de um texto todo, palavras ou apenas letras, devemos antes de 
tudo selecionar o item em que iremos aplicar a formatação. Para selecionar, mantenha pressionado o botão 
esquerdo do mouse e arraste sobre a(s) palavra(s) ou letra(s) que deseja alterar: 

 
Feito isto, basta apenas alterar as propriedades na barra de 
formatação. 
Você pode ainda formatar o texto ainda pela caixa de diálogo para 
formatação, para isso clique em:   Menu Formatar / Fonte, a 
seguinte tela será apresentada: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aqui, você também poderá fazer formatações do texto, bom 
como colocar efeitos como Riscado e sublinhado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com o Neste menu (Formatar), temos também a opção de 
formatar o parágrafo, definindo os recuos das margens e 
alinhamento do texto. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paint 
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O Paint é um acessório do Windows que 
permite o tratamento de imagens e a 
criação de vários tipos de desenhos para 
nossos trabalhos. 
 
Através deste acessório, podemos criar 
logomarcas, papel de parede, copiar 
imagens, capturar telas do Windows e usa-
las em documentos de textos. 
Uma grande vantagem do Paint, é que 
para as pessoas que estão iniciando no 
Windows, podem aperfeiçoar-se nas 
funções básicas de outros programas, tais 
como: Abrir, salvar, novo, desfazer. Além 
de desenvolver a coordenação motora no 
uso do mouse. 
Para abrir o Paint, siga até os Acessórios 
do Windows. A seguinte janela será 
apresentada: 

Janela do Paint 
 
Nesta Janela, temos os seguintes elementos: 
 
 

 
 
Nesta Caixa, selecionamos as ferramentas que iremos utilizar para criar nossas imagens. 
Podemos optar por: Lápis, Pincel, Spray, Linhas, Curvas, Quadrados, Elipses e etc. 
 
 
 
 
 
 

 
Caixa de cores 
Nesta caixa, selecionamos a cor que iremos utilizar, bem como a 
cor do fundo em nossos desenhos. 

 
Vejamos agora as ferramentas mais utilizadas para criação de imagens: 
 Lápis: Apenas mantenha pressionado o botão do mouse sobre a área em branco, e arraste para 
desenhar. 
 Pincel: Tem a mesma função do lápis mas com alguns recursos a mais, nos quais podemos alterar a 
forma do pincel e o tamanho do mesmo. Para isso, basta selecionar na caixa que aparece em baixo da 
Caixa de ferramentas:  

 
 Spray: Com esta ferramenta, pintamos como se estivéssemos com um spray de verdade, podendo 
ainda aumentar o tamanho da área de alcance dele, assim como aumentamos o tamanho do pincel. 
 
 Preencher com cor ou Balde de tinta: Serve para pintar os objetos, tais como círculos e quadrados. 
Use-o apenas se a sua figura estiver fechada, sem aberturas, conforme exemplo abaixo: 
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