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- 9ª Etapa de atividades pedagógicas não presenciais referente as aulas de 31/08/2020 à 18/09/2020. 
 
Observação: Responda as questões e envie por WhatsApp 999599755 ou entregar na escola na próxima vez que for retirar as atividades na escola. 

 

Cruzadinha de Informática.  

Para responder a cruzadinha, utilize-se das informações abaixo. 

Impressoras: Antigamente, tudo o que a impressora fazia era imprimir: sua única função era passar para o papel documentos virtuais. Isso até facilitava a 

compra, pois era mais fácil prestar atenção aos detalhes técnicos da máquina. A tecnologia evoluiu e hoje em dia temos impressoras que não só imprimem 

como também funcionam como scanner, copiadora e até fax: são as multifuncionais. 

O sistema binário é um sistema de numeração em que todas as quantidades que se representam com base em dois números, com o que se dispõe das 

cifras: zero e um (0 e 1). Cada conjunto de 8 bits forma o byte, o qual corresponde a um caracter, seguindo o código binário. Ex.10100101. 

Em informática, um vírus de computador é um software malicioso que é desenvolvido por programadores geralmente inescrupulosos. 

O disco rígido é um dispositivo de armazenamento de dados permanentes. Trata-se de uma memória que mantém as informações quando o computador é 

desligado. 

Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Também 

pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador. 

Wi-Fi é uma abreviação de “Wireless Fidelity”, que significa fidelidade sem fio, em português. Wi-fi, ou wireless é uma tecnologia de comunicação que não 

faz uso de cabos, e geralmente é transmitida através de frequências de rádio, infravermelhos etc. 

A memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferentemente da memória do HD, a RAM não 

armazena conteúdos permanentemente. 

O motor de busca em maior crescimento é o Google. Em 2002 apresentou um serviço novo e mais eficaz capaz de uma busca em cerca de mil milhões de 

páginas na Internet, cerca de dois terços do conteúdo da World Wide Web, confirmando a sua crescente popularidade. 

O correio eletrônico (e-mail) é o serviço básico de comunicação na rede. Ele é muito rápido, envia e recebe mensagens em questão de minutos. Enviar 

dados via correio eletrônico é muito fácil. 

Android é um sistema operacional (SO) baseado no núcleo Linux, desenvolvido por um consorcio de desenvolvedores conhecido como Open Handset 

Alliance, sendo o principal colaborador o Google. 



         

Atividade: 

 

1- Impressora que é considerada um dispositivo de 

entrada e de saída? 

2- Conjunto de 8 bits 

3- Programa malicioso que pode causar danos ao 

computador. 

4- São os componentes físicos de um computador. 

5- Responsável pelo armazenamento permanente 

de dados no computador. 

6- Parte de programas de computador. 

7- Sistemas de comunicações em que é dispensado 

o uso de fios. 

8- Memória temporária. 

9- Motor de busca na Internet 

10- Correio eletrônico 

11- Tecla que separa uma palavra da outra, quando 

acionada. 

12- Tecla que pula uma linha no editor de texto 

13- Tecla que apaga um carácter. 

14- Usado para facilitar o uso da interface gráfica do 

sistema operacional, o mesmo que rato em 

inglês. 

15- O sistema operacional é disponibilizado pelo 

Google, usados em celulares. 

 

 

 

 


