
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN  
PROFESSOR: Orides Parizotto  
ALUNO: _________________________________7º ano_____  
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE INFORMÁTICA –  
11ª Etapa ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE INFORMÁTICA – (Referente às 

aulas do período de 13/10 a 30/10. 

Como base nos matérias e seus conhecimentos sobre Informática e no texto abaixo, responda o 

trabalho avaliativo. 

-  O Windows utiliza ícones e janelas para tornar sua utilização mais para tornar sua utilização mais 
prática. A palavra ícone vem do Grego "eikon" e significa imagem, já na informática ícone é um 
pequeno símbolo gráfico, usado geralmente para representar um software ou um atalho para um 
arquivo específico, aplicação ou diretório. Janelas no Windows é uma área visual contendo algum 
tipo de interface do utilizador, permitindo a saída do sistema ou permitindo a entrada de dados.  
- O Windows possui diversos recursos e é um dos sistemas operacionais mais caros e populares. 
Há muitos anos o Windows é o sistema operacional mais popular do mercado, atualmente 
estando instalado em cerca de 78% de todos os computadores do mundo. O número impressiona 
e, em partes, é consequência da política agressiva de adoção que a Microsoft preparou para o 
Windows 10 desde o seu lançamento em 2015. 
-  A Microsoft foi uma das primeiras empresas a utilizar o conceito de ícones e janelas no sistema 
operacional Windows. Em 1995 é lançado o Windows 95, um sistema operacional completo para 
computadores pessoais que elimina a necessidade do MS-DOS. No mesmo ano lança o Internet 
Explorer, parte do pacote Windows 95 Plus!, vendido separadamente. 
- A Microsoft foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. O primeiro produto desenvolvido 
pela empresa foi uma versão do interpretador BASIC, para o computador Altair 8800 da MITS. 
- A partir de 1979, iniciado por Steve Jobs e liderado por Jef Raskin, os times de desenvolvimento 
do Lisa e do Macintosh na Apple Computer continuaram a desenvolver as idéias da Xerox. O 
Macintosh foi lançado em 1984, e representou o primeiro produto de sucesso a usar uma interface 
gráfica.  
- O Painel de Controle ou Painel de Controlo é uma ferramenta de sistema do Microsoft Windows, 
na qual consiste em personalizar as configurações do computador.  
O menu de configurações dos sistemas operacionais existe desde 1984, e ganhou o nome Painel 
de Controle no lançamento do Windows 1.0 em 20 de novembro de 1985. Inicialmente, era um 
menu, onde é possível mudar as cores do sistema e alterar configurações do mouse, em 1990, 
o Painel de Controle passou a ser um utilitário do Windows, com ícones, no qual permaneceu até 
agosto de 1995, quando o Windows 95 foi lançado e o Painel de Controle passa a ser parte do 
sistema. Em 2000, quando o Windows ME foi lançado, o Painel de Controle passa a ter uma 
introdução, na qual permanece até hoje. 
- O Paint é um software utilizado para a criação de desenhos simples e também para a edição de 
imagens. O programa é incluso, como um acessório, no sistema operacional Windows, da 
Microsoft, e em suas primeiras versões era conhecido como Paintbrush. 
- O Bloco de Notas é um editor de texto simples que é incluído em todas as versões Microsoft 
Windows desde a versão 1.0 em 1985. Um dos aplicativos mais antigos e básicos do Windows, 
tendo permanecido o mesmo por longa data. 
- Windows Media Player (WMP) é um programa reprodutor de multimídia, ou 
seja, áudio e vídeo em computadores pessoais. Produzido pela Microsoft, está disponível 
gratuitamente para o Microsoft Windows, além de outras plataformas, como, Pocket PC, e Mac OS, 
mas com menos recursos do que a versão para Windows oferece, além de menor frequência de 
lançamento de novas versões e suporte a uma quantidade menor de tipos de arquivo. 
- A barra de tarefas é um software aplicativo utilizado na área de trabalho do gerenciador de 

janela para iniciar e monitorar aplicações. A Microsoft incorporou uma barra de tarefa no Windows 

95, e a aplicação vêm definindo a interface gráfica do Windows desde então.  

Barra de tarefas do Windows 10 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE INFORMÁTICA –  
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aulas do período de __________. 
 
Complete: 
1- O_____ utiliza _____ para tornar sua utilização mais ___________.  

Marque e opção que completa as lacunas.  
a) Word; Ícones e janelas; prática 
b) Windows; a internet; segura 
c) Windows; ícones e janelas; prática 
d) Computador; hardware; segura 

 
2- O _________ possui diversos ________________ e é um dos sistemas operacionais mais 

__________________. 
 Marque e opção que completa as lacunas.  
a) Windows; recursos; baratos e populares 
b) Linux; recursos; caros e populares 
c) Windows; recursos; caros e populares 
d) Computador; jogos; divertidos 

 
3- A ________________ foi uma das primeiras empresas a utilizar o conceito de 

________________ no sistema operacional __________________.  
Marque e opção que completa as lacunas.  
a) Google; ícones e janelas; Windows 
b) Aple; ícones e janelas; Mac Os 
c) Windows; ícones e janelas; Microsoft 
d) Microsoft; ícones e janelas; Windows 

 
4- Bill Gates é um dos fundadores da Microsoft, esta afirmação é: 

(  ) Falso  (    ) Verdadeiro 
 

5- O Windows foi um dos primeiros a utilizar o conceito de interface gráfica, esta afirmação é: 
(  ) Falsa  (    ) Verdadeira 

 
6- O ________________________ ou Painel de Controlo é uma ___________________________ 

de sistema do Microsoft Windows, na qual consiste em personalizar as configurações do 
________________. 

Marque e opção que completa as lacunas.  
a) Painel de controle; ferramenta; computador 
b) Computador; ferramenta; painel de controle 
c) Ferramenta; painel de controle; computador 
d) Painel de controle; computador; ferramenta 

 
7- Software utilizado para a criação de desenhos simples e também para a edição de imagens. Em 

suas primeiras versões era conhecido como Paintbrush. Este software é o _________________. 
 

8- Assinale qual o editor de texto simples que é incluído em todas as versões Microsoft Windows 
desde a versão 1.0 em 1985? 
a) Paint 
b) Calculadora 
c) Bloco de Notas 



d) Média Player 
e) Mouse 

 
9- Assinale qual é o programa reprodutor de multimídia, ou seja, áudio e vídeo em computadores 

pessoais. Produzido pela Microsoft? 
a) Paint 
b) Calculadora 
c) Bloco de Notas 
d) Média Player 
e) Mouse 

 
10- Qual é o software utilizado na área de trabalho do gerenciador de janela para iniciar e 

monitorar aplicações. 
a) Paint 
b) Calculadora 
c) Bloco de Notas 
d) Média Player 
e) Barra de Tarefas  
 


