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  Inclusão Digital -  Softwares Populares para Secretaria- Internet  

 Introdução  
 
 O objetivo dessa cartilha é informar o 
usuário das características do software para a 
navegação na WEB. Somente será possível sua 
utilização, quando houver uma conexão de dados 
do hardware à nuvem. 
  
  Internet 
 

O navegador da Internet é a ferramenta 
voltada para conectar os usuários com as fontes na 
web, interagir com pessoas e assuntos previamente 
definidos,  bem como visitar locais de interesse. Via 
local, onde são digitadas as palavras 
correspondentes a buscas, automaticamente o 
software remete e abre a página(site) com o produto. O software para tal pode ser os 
aplicativos como Internet Explorer (MS),  Chrome (Google), Firefox, etc .  

 
  Os ícones da esquerda 
representam o Chrome, Firefox e o 
Internet Explorer. Há semelhanças entre 
eles, mas usaremos o Chrome como 
exemplo. 
 
 Estes aplicativos possibilitam que o 
usuário acesse informações que estão 

disponíveis na "nuvem" (alusão a de locais físicos, ao redor do mundo, em grandes e 
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pequenos servidores, em redes), socializando informações compartilhadas por um 
protocolo internacional. O navegador,  ao ser abeto, mediante o comando do ícone 
correspondente, conectar-se-á ao local específico explicitado na linha superior do 
Browser. chamado endereço. 
 
 Deve ficar claro que para cada acesso a local, pelo aplicativos, é usado 
endereçamento para acesso, com locais que possuem, cada um o seu.  Cada tipo de 
endereço tem particularidade, do local ou destino final, de guarda, 
busca ou navegação ao destino do assunto ou arquivo pesquisado 
ou tratado. Essa lógica também é usada, quando em textos 
digitados , há expressões ou palavras em azul, sublinhadas: ao 
colocar-se o ícone da seta sobre, o ícone muda a forma de aparecer, 
para uma mão com dedo indicador. Significa a existência de  
"hiperlink" (atalho direto ao conteúdo, endereço, que ao clicar, abre 
diretamente/ automaticamente o a página ou arquivo).   
Exemplo: http://www.chrome.com.br 
 

Ao abrir o navegador, no caso o Chrome, aparece uma janela, em que a 
primeira linha é chamada browser. Pode não estar visível, mas esta escrito 
http://www.google.com.br, página e endereço default da Google pronta para ser 
pesquisada. Acima do browser, há abas, como se fossem de fichários, que  possibilitam 
abrir várias páginas ao mesmo tempo (vários browser´s). 

 
 

 
 Apresentando a página de navegação 
 

1. Na 1ª linha uma aba com " Nova Guia" disponível para inicio das pesquisas; 
2. Na 2ª linha, o "browser" (linha em branco para digitar o assunto buscado), 

posicione o cursor e digite o assunto desejado; 
3. Se desejar, na 1ª linha ao lado direito da aba Nova Guia, clique e coande 

abertura de nova página. Assim será posível 2 buscas a mesmo tempo; 
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4. A 3ª linha são endereços e locais já visitados, e salvo como favoritos.  
 
Salvando Favoritos:  

 O usuário pode definir um ou mais locais preferidos, podendo ser  colocado com 
status de favorito, para pesquisas o buscas futuras.  
 
 Exemplo:  

  
 Ao visitar uma página, 
cujo endereço fica visível no 
browser, no canto direito há 
uma estrela que deve ser 
selecionada, tornando-se 
amarela, pelo usuário. Abre 
então uma janela Favorito, com 

campo para definir o nome e o local 
(pasta) onde deseja-se guardá-lo. Define-
se a pasta e finalmente seleciona-se 
Concluído.   
 Assim temos na 3ª linha os ícones 
de pastas, com os nomes atribudos, e que 
quando selecionalo, apresentam-se os 
endereços favoritos já definidos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


