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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE INFORMÁTICA 6º ANO____
Observação: Responda as questões e para ser avaliado você pode enviar por WhatsApp e e-mail ou
entregar na escola na próxima vez que for retirar as atividades na escola.
Observação: enviar apenas a atividade avaliativa para correção.
Internet:
O significado de Internet é a rede mundial de computadores, ou seja, um conglomerado de redes
interligadas que permite o acesso e troca de informações em qualquer lugar do planeta.
A internet mesmo teve seu surgimento em 1993, porém sua origem remonta ao ano de 1969. Até 1993, a
internet era apenas utilizada por governos e para fins acadêmicos e militares.
Como funciona?
Inicialmente, para se ter acesso a internet era necessário ter um computador, um modem, uma
linha telefônica e um provedor (pago ou não) de acesso à internet. Hoje podemos utilizar outros meios de
conexão para ter acesso à internet, como ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Linha Digital
Assimétrica para Assinante), cabos de fibra ótica, tv a cabo, por satélite ou pelo rádio.
WWW – World Wide Web
A World Wide Web também é conhecida como WWW, W3 ou simplesmente Web, que, traduzido
para o português, fica “rede de alcance mundial”. Podemos dizer que a Web é uma referência a todo
conteúdo que está conectado pela internet, fornece as informações em forma de hipertexto, ou seja, é um
sistema de documento (textos, imagens, vídeos, sons e outros) em multimídia interativa ligados por
hiperlinks que são conectados na internet.
Hipertexto - documento eletrônico que apresenta informações textuais de forma não linear.
Hiperlink – hiperligação, ou apenas link, é a forma utilizada para transformar um texto em hipertexto. Cria
ligação entre páginas, documentos ou arquivos por meio de palavras ou imagens.
E-mail
O e-mail, ou correio eletrônico, é um sistema de comunicação disponível na internet que possibilita
o envio e o recebimento de mensagens. Podemos anexar a essas mensagens arquivos de qualquer
formato, texto, imagens, vídeo, sons, entre outros.
Chat
O serviço de chat, conversação em português, ou ainda como é mais conhecido, o serviço de “bate-papo”,
possibilita que duas ou mais pessoas conversem em tempo real.
Fórum
Os fóruns na internet, também chamados de grupos de discussões, são sites em que as pessoas
enviam mensagens sobre determinado assunto. Geralmente os usuários ingressam em grupos de
interesse comum, para discutir seus pontos de vista.
Máquinas de busca
Uma máquina de busca, motor de busca, ou simplesmente buscador é um programa que tem a
função de procurar informações relevantes, armazenadas na Web, a partir de conjunto de textos ou
palavras chave, indicadas pelo usuário. Os buscadores, como o Google (www.google.com), são utilizados
com o objetivo de procurar qualquer informação na rede, apresentá-las de forma organizada e,
principalmente, reduzir o tempo para encontrar as informações.

Atividade avaliativa
Complete as frases com as palavras encontradas no Caça Palavras, usando como base de estudo o texto
acima:
1- __________________de busca, ou simplesmente buscador é um programa que tem a função de
procurar informações desejadas pelo usuário.
2- ________________________ documento eletrônico que apresenta informações textuais de forma
não linear.
3- _________________________ correio eletrônico, é um sistema de comunicação disponível na
internet que possibilita o envio e o recebimento de mensagens.
4- Geralmente os usuários ingressam em grupos de interesse comum, para discutir seus pontos de
vista, é o_____________________.
5- _____________ o serviço de “bate-papo”, possibilita que duas ou mais pessoas conversem em
tempo real.
6- Cria ligação entre páginas, documentos ou arquivos por meio de palavras ou imagens, isso se
refere ao _______________________.

