
Windows 



SISTEMA OPERACIONAL 

Programa  que faz comunicação entre o hardware e os demais 

softwares.  

Exemplo: Dos, Windows  

É o Software principal, controla e gerencia o computador 

traduzindo suas instruções para uma linguagem que seu hardware 
possa entender. 

 

 



Windows - Definição 

• Windows (pronuncia-se úindôus) é um 
sistema operacional. 

 

• Um sistema operacional é responsável por 
criar o ambiente para você usar os recursos 
(programas) tais como: escrever cartas, usar a 
internet, usar planilhas de cálculos, ver fotos, 
ouvir músicas, imprimir seus arquivos etc. 



Principais Componentes  
do Windows 

• A Área de Trabalho (desktop): os atalhos 

 

• O Painel de Controle: Gerenciando a máquina 

 

• Windows Explorer: O gerenciador de arquivos 

 

• O Registro do Windows  

 

• Internet Explorer: O navegador de páginas da internet 



• Funciona como uma mesa de trabalho onde 
deixamos nossos papéis, gavetas, clipes,...  

• Ícones 
– Figuras que servem para abrir arquivos, pastas e 

programas 

• Barra de tarefas 
– Botão iniciar, ícones de ferramentas, o relógio, o 

controlador de volume  

– Contém ainda botões para acessar programas e 
arquivos abertos no momento 

Área de Trabalho 



O MENU INICIAR  

Menu dos programas instalados na maquina 
Sites e Arquivos adicionados a pasta favoritos 

Menu dos últimos 15 arquivos abertos 
Menu de Opções de configuraçao do Windows 

Menu Opções para localizar arquivos/pastas  

Menu Opções de ajuda do Windows  
Opções para executar diretamente um programa   

Iniciar uma nova conexão da rede   

Opção para Desligar o computador 

Um menu é uma lista de software aplicativo, documentos e  

outras opções disponíveis em seu computador. 
 



Atalhos 

• O que é um “atalho” ?  

Um modo de acessarmos um arquivo de modo mais  

rápido do que abrir várias pastas até encontrá-lo 

 

• Quando criar atalhos ?  

 Crie atalhos apenas de arquivos que você faça uso 

constante, senão irá “poluir visualmente” sua área de 
trabalho.   



Ícones da Área de Trabalho 

•  Meu Computador 

– Abra um desses ícones e você 
verá uma janela com várias 
pastas e arquivos 

LOCAL DISK 
(C:) 

O disco rígido recebe o nome de C:\ 

3½ Floppy 
(A:) 

O disquete (disco flexível) é A:\ 

Compact Disc 
(D:) 

O CD é D:\ 



Janelas 

Minimizar 
Maximizar 
Fechar 

Menu Principal 

Barra de Status 



Pastas e Arquivos 

•  O Windows armazena arquivos organizados em 
pastas (ou diretórios) 

– Pastas tem um ícone específico 

– Existem diferentes ícones para arquivos 

• Ícones lembram o tipo (texto, imagem,...) e o programa 
usado para gerar o arquivo (Word, Notepad,...) 

 

 



Ícones da Área de Trabalho 

•  Meus Documentos 

– Abre janela onde geralmente 
guardamos e abrimos arquivos 
pessoais 



Ícones da Área de Trabalho 

•  Lixeira 
– Quando se apaga um arquivo, ele é 

enviado para a pasta lixeira 

– Clique duas vezes e visualize arquivos 
apagados 

– Clique nos botões: 
• Esvaziar lixeira (Empty Recycle Bin) 

• Recuperar tudo (Restore All) 

• Recuperar (Restore) 



Barra de Tarefas 
Botão Iniciar 

• Desligar: desliga o computador  

• Executar Logoff: fecha a sessão do usuário atual e 
abre tela de entrada para outro usuário 

• Executar: tela onde é possível digitar linhas de 
comando  

• Ajuda: abre o programa de ajuda do Windows 

• Localizar: abre a ferramenta de procura de pastas e 
arquivos do computador 

 



• Configurações: alterar as configurações do sistemas, 
impressoras,...  

• Documentos: mostra os arquivos abertos mais 
recentemente 

• Favoritos: mostra os sites mais visitados na Internet 

• Programas: mostra a maior parte dos programas 
que podem ser executados 

Barra de Tarefas 
Botão Iniciar 



• Contém ainda  

– Opções para  ajustar a data e hora do computador 

– Botões que abrem ferramentas 

Barra de Tarefas 



Programas - Acessórios 

•  O Windows vem com um pacote de acessórios 
usados facilmente 

– Bloco de notas (editor de textos) 

– Calculadora (fazer contas, claro!)  

– Paint (editor de imagens) 

 

Vamos testar esses três acessórios 
por enquanto! 



Bloco de Notas 

• Atividades 

– Abrir o bloco de notas 

– Digitar um texto 

– Salvar o texto digitado  

– Começar e salvar um novo texto 

– Abrir o primeiro arquivo salvo 

 



Calculadora 

• Atividades 

– Abrir a Calculadora 

– Visualizar calculadora normal e científica 

– Fazer contas usando o mouse 

– Fazer contas usando o teclado numérico reduzido 

• Não esqueçam de teclar NumLock para ativar o 
teclado numérico 



Paint 

• Atividades 

– Abrir o Paint 

– Fazer uma figura 

– Salvar a figura digitado  

– Começar e salvar uma nova figura 

– Abrir o primeiro arquivo salvo 



Painel de Controle do Windows 

• É onde você gerencia seu computador, 
fazendo atividades como:  
– “instalar ou desinstalar programas”,  
– controlar o “som” do computador,  
– criar “conta para acesso a internet”  
– dentre outras, conforme o modelo a seguir  



Painel de Controle do Windows 



Windows Explorer 
Pastas e Sub-pastas 

• Pasta é um local onde guardamos diversos 
arquivos ou outras pastas 

 

• Serve para organizar seu ambiente de trabalho 

 



Como criar uma “pasta” 



• Como mudar o nome da pasta ? 

 

• Como criar sub-pastas ?  

 

• Como mover uma pasta para outro local 



Clicando com o botão direito do mouse 



Teclas de Atalho 
Velocidade e Precisão 

• A tecla com o desenho do logo “Windows” + a tecla “D”: minimiza 
todas as possíveis janelas abertas e abre a área de trabalho. 

 

• A tecla com o desenho do logo “Windows” + a tecla “E”: Abre o 
Gerenciador de Arquivos Windows Explorer. 

 

• Alt + Tab: navegando entre os programas 



Particionamento de Disco 

• Vantagens de 2 partições: 

– Velocidade 

– Segurança  

– Reinstalação mais fácil de todo o sistema, pois 
voce mantém todos os arquivos na partição 
secundária (normalmente com a letra “:D”), não 
precisando usar os CD’s dos programas para 
instalar tudo novamente.    



O disco de “boot” do sistema 

• Serve para iniciar o sistema DOS pelo 
disquete, CD, DVD ou Pen Drive. 



ESTRUTURA DE DIRETÓRIO: 



Windows Explorer-  
Programa Utilizado para gerenciar Arquivos e Pastas no Windows 

Pastas  
e  
Sub-Pastas 

Conteúdo 
Pasta  
Selecionada 




