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O computador e o sistema operativo 
 

 

 



CONSTITUIÇÃO DO COMPUTADOR 
 

O computador é um equipamento (hardware) composto pela Unidade central 

de Processamento (CPU), constituída pela placa-mãe (motherboard), pelo 

processador e pela memória (RAM) e ainda os denominados periféricos 

(teclado, rato, scanner, monitor, impressora, disquetes, disco rígido, leitor 

de CD-ROM e modem). 

 

SISTEMA OPERATIVO 
 

O sistema operativo é a base a partir da qual se constroem as aplicações, as 

quais se denominam de software. 

Após o arranque do computador, o sistema operativo permite-nos escolher o 

espaço de trabalho. No Windows há pastas, ficheiros e atalhos. Nas pastas 

podem estar armazenados vários ficheiros, os quais armazenam informação. 

Os atalhos indicam o local onde estão gravados ficheiros. 

 

O meu computador – é uma pasta que nos dá acesso às pastas de 

documentos mais importantes, aos discos rígidos, leitor de disquetes, de cd-

rom’s etc. também se pode aceder a um conjunto de tarefas do sistema, 

adicionar e remover programas e a outras funções. 

 

O explorador do Windows – permite-nos aceder a todos os ficheiros, 

nomeadamente os documentos de Word e de Excel. Para lá chegarmos 

temos de escolher iniciar depois programas> acessórios > explorador do 
Windows. 
Qualquer ficheiro ou pasta, imagem ou texto pode ser copiado de um local 

para outro, utilizando o comando copiar ou clicando no botão direito do rato 
e seleccionando copiar. Para colocar esse objecto no destino utilizamos a 

opção colar. 
Se pretendermos mover determinado objecto, seleccionamos cortar e em 
seguida colamo-lo no local de destino. 

Se pretendermos criar uma pasta basta clicar com o botão direito do rato, 

seleccionar novo > pasta e depois dar-lhe nome. 
Se quisermos alterar o nome de uma pasta, basta seleccionar renomear. 
Podemos mover um objecto para outro local arrastando-o, com o rato 

pressionado. Por exemplo, podemos assim arrastar vários ficheiros para 

dentro de uma pasta. 

Se quisermos seleccionar vários objectos, mantemos o rato pressionado 

fora dos objectos a seleccionar, deslocando o rato até os cobrir. 



Se pretendermos apagar ficheiros ou pastas basta seleccioná-los e carregar 

na tecla delete ou arrastá-los para o ícone reciclagem, situado no ambiente 
de trabalho. 

 

Para encerra o computador /terminar a sessão escolhemos a opção 

encerrar, o que permite desligar o computador, ou terminar a sessão e 
terminamos a sessão, podendo dar lugar à sucessão de utilizador. 


