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 Inclusão Digital -  Software - Visão Geral 

 Introdução  

 O objetivo dessa cartilha é informar o 
usuário das características básicas dos softwares 
utilizados em um computador. São os programas, 
aplicativos, ferramentas, disponíveis e visiveis no 
monitor. São expressos, resumidamente, em 
figurinhas, chamadas de Icones.  Estão divididos 
em três grupos básicos:  

I. Sistema Operacional; 

II. Ferramentas de Sistemas e Antivirus; 

III. Internet, Email e Oficce. 
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 Sistema Operacional (SO) 
 
 É o software que define a forma de funcionamento do computador e de seus programas. 
Pode ser o Windows, Linux, MAC, DOS, etc e na maioria das vezes é auto- gerível (efetua 
ajustes automaticamente).  Também ao gerenciá-lo, disponibiliza os hardwares para o usuário 
avançados definam atributos.  
 O SO não é o foco da instrução, pois requer bons conhecimentos de informática. Ele é o 
responsável por apresentar na tela os ícones (figuras pequenas) que representam todos os 
aplicativos e operações efetuadas pelos usuários e que nos auxiliarão. Assim abordaremos 
basicamente os locais onde será guardado o acervo, como executar aplicativos de interesse,  e 
como ele é identificado cada arquivo.  
 
 1. Área de Trabalho - após acionado o dispositivo de ligar o PC, carrega o SO, e na tela é a 
área onde é disponibilizado alguns aplicativos, representados por ícones;  
 2. Menu Iniciar -  após acionado o dispositivo de ligar o PC, carrega o SO, e na área de 
trabalho é disponibilizado alguns aplicativos, no lado esquerdo, embaixo, há um ícone que ao 
posicionar o cursor sobre, surge a palavra iniciar, e ao clicar sobre, surgem duas colunas, sendo 
a da esquerda o menu completo de todos os programas instalados; 
 3. Locais de Acervo -  Ao acessar iniciar no lado esquerdo, embaixo, surgem duas colunas, 
sendo a da direita  os locais pré-definidos pelo SO  de arquivo para cada tipo de conteúdo. 

  
 Ferramentas de Sistemas - Antivirus 
 

 Para facilitar a didática, o Sistema Operacional foi subdividido em Ferramentas e Antivirus. 
São aplicativos, softwares para configurar e proteger o PC contra hacker´s, cracker´s e virus e 
do próprio usuário contra operações indevidas ou acidentais.  
Não será abordado o conteúdo devida a complexidade.  
 
 Internet - Email - Officce  
 
 Entre os software mais  populares estão ferramentas ou aplicativos  mais úteis aos 
usuários que desejem ler, escrever, pesquisar, enviar e/ou receber correspondências com 
textos, imagens, áudios ou vídeos. As principais: 
 
 1. Internet, voltado para conectar os interesses de usuário com as fontes na web, e 
interagir  pessoas e assuntos com afinidade bem como visitar locais de interesse. Pode ser 
aberto com os aplicativos como Internet Explorer (MS),  Chrome (Google), Firefox, etc; 
 2. Oficce, conjunto de ferramentas para editar documentos, apresentações, fotos, 
planilhas(escrever ou digitar textos, ver fotos e vídeos), sendo os principais Microsoft Officce e 
o OpenOficce (software livre); 
 3. Email´s, para enviar e receber correspondências e malas diretas possibilitando o usuário 
se corresponder com pessoas e Instituições. 
 
 


