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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE INFORMÁTICA -  6ª Etapa 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE INFORMÁTICA – (Referente às aulas do período 

de 24/06 à 14/07) 

Observação: Responda as questões e envie por WhatsApp e e-mail ou entregar na escola na próxima vez 

que for retirar as atividades na escola.  

Organização de arquivos do Windows 
 

Organizar os arquivos e pastas no computador vai ficando mais complexo à medida que os discos 
rígidos aumentam de capacidade, guardamos digitalmente cada vez mais coisas, por cada vez mais 
tempo, e usando essencialmente a mesma infra-estrutura de organização que era usada para os 
pequeninos disquetes dos PCs da década de 1980 - embora com alguma evolução, como os bem-vindos 
nomes de mais de 8 caracteres para os arquivos. 
 
Um arquivo é um item que contém informações, por exemplo, texto, imagens ou música. Quando aberto, 
um arquivo pode ser muito parecido com um documento de texto ou com uma imagem que você poderia 
encontrar na mesa de alguém ou em um arquivo convencional. Em seu computador, os arquivos são 
representados por ícones; isso facilita o reconhecimento de um tipo de arquivo bastando olhar para o 
respectivo ícone. 

Uma pasta é um container que pode ser usado para armazenar arquivos. Se você tivesse centenas de 
arquivos em papel em sua mesa, seria quase impossível encontrar um específico quando dele precisasse. 
É por isso que as pessoas costumam armazenar os arquivos de papel em pastas. As pastas no 
computador funcionam exatamente da mesma forma. 

 As pastas também podem ser armazenadas em outras. Uma pasta dentro de uma pasta é chamada 
subpasta. Você pode criar quantas quiser e cada uma pode armazenar qualquer quantidade de arquivos e 
subpastas adicionais. 

 

Uso de Bibliotecas para Acessar Arquivos e Pastas 

Quando se trata de se organizar, não é necessário começar do zero. Você pode usar bibliotecas, um novo 
recurso desta versão do Windows, para acessar arquivos e pastas e organizá-los de diferentes maneiras. 
Esta é uma lista das quatro bibliotecas padrão e para que elas são usadas normalmente: 

Biblioteca Documentos: Use essa biblioteca para organizar documentos de processamento de texto, 
planilhas, apresentações e outros arquivos relacionados a texto. Por padrão, os arquivos movidos, 
copiados ou salvos na biblioteca Documentos são armazenados na pasta Meus Documentos. 

Biblioteca Imagens: Use esta biblioteca para organizar suas imagens digitais, sejam elas obtidas da 
câmera, do scanner ou de e-mails recebidos de outras pessoas. Por padrão, os arquivos movidos, 
copiados ou salvos na biblioteca Imagens são armazenados na pasta Minhas Imagens. 

Biblioteca Músicas: Use esta biblioteca para organizar suas músicas digitais, como as que você copia de 
um CD de áudio ou as baixadas da internet. Por padrão, os arquivos movidos, copiados ou salvos na 
biblioteca Músicas são armazenados na pasta Minhas Músicas. 

Biblioteca Vídeos: Use esta biblioteca para organizar e arrumar seus vídeos, como clipes da câmera 
digital ou da câmera de vídeo, ou arquivos de vídeo baixados da internet. Por padrão, os arquivos 
movidos, copiados ou salvos na biblioteca Vídeos são armazenados na pasta Meus Vídeos. 
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OBSERVE A IMAGEM ABAIXO E RESPONDA: 

 

 

 

 

 

1. Quantas pastas podem ser vistas na imagem? 
(   ) 1  (  ) 2  (  ) 5  (  ) 6 
 
2. Quantos arquivos podem ser vistos na imagem? 
(   ) 1  (  ) 2  (  ) 5  (  )  6 
 
3. Quando queremos trocar o nome de uma pasta ou arquivo, devemos ir à opção: 
(  ) Renomear   (  ) Excluir  (  ) abrir (  ) Criar atalho 
 
4. Em qual dessas peças do gabinete ficam armazenados os arquivos do computador? 

a)   b)   c)  

 

5. Como forma de melhor organização do sistema de arquivo do Windows, ao salvar uma imagem no 
computador o sistema direciona automaticamente para qual biblioteca? 
(  ) meus documentos  (  ) minhas músicas (  ) minhas imagens (  ) lixeira 
 

6. Um arquivo é um item que contém informações. Quais são esses tipos de informações que um arquivo 
pode conter? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
7- As pastas também podem ser armazenadas em outras dentro dela. Como são chamadas essas pastas 
dentro de outra pasta? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
9. Assinale a alternativa em que não é uma biblioteca no Windows: 
(  ) Meus Documentos    (  ) Minhas Musicas   (  ) Minhas Imagens   (  ) Meus Vídeos   (   ) Meus Monitor  
 
10- Observando a imagem da estrutura de pastas no inicio dessa pagina, desenhe uma estrutura de 
pastas com a seguinte estrutura, iniciando pelo HD – 3 Pastas – 1 Sub pasta – 3 arquivos dentro da sub 
pasta. 
 
 

PROCESSADOR PLACA DE VÍDEO HD 

HD 


