
Exercícios de Windows

1) Abra o Bloco de notas e digite um pequeno texto, como por exemplo:

Definição de Estagiário

 É  uma  sub-espécie  da  raça  humana.  Cientificamente  reconhecida  pelo  Instituto 
Verborréia de Ciência por "Inutilis Rastejantis". Quando atinge um nível muito parecido com os 
seres humanos, porém acometidos de anomalias cerebrais irreversíveis,  o que para esta sub-
espécie e um sinal de evolução, então passa a ser chamado de "Chatus Universitarios".

 
Observação:  Não  esqueça  de  pressionar  o  <Enter> quando  quiser  mudar  de  linha  enquanto  estiver  

digitando.

2) Salve o texto no seu diretório da rede. Procedimentos:
a) Selecione na barra de menu a opção Arquivo / Salvar Como. 
b) Localize sua pasta (diretório) na rede (Usuários em Apolo...)
c) Preencha o espaço reservado para o nome do arquivo com o nome Estagio.TXT e 

clique no botão Salvar.

3) A partir da Calculadora Científica, efetue os cálculos abaixo. Após efetuados os cálculos, feche 
o aplicativo.

          
Faça                                              Resposta

30% de 2345                                 ............................................
Valor de Pi (π) ao quadrado             ............................................
5 elevado ao cubo                          ............................................

           345 * 576                                     .............................................

4) Ative o editor de texto WordPad. Escreva o texto a seguir sem se preocupar com a estética, e 
cuidado com os erros de digitação:

A ILHA DOS SENTIMENTOS

Era  uma  vez  uma  ilha,  onde  moravam  os  seguintes  sentimentos:  a  alegria,  a  tristeza,  a  vaidade,  a 
sabedoria, o amor e outros.
Um dia avisaram para os moradores desta ilha, que ia ser inundada.   Apavorado, o Amor cuidou para que 
todos os sentimentos se salvassem; ele então falou:

- Fujam todos, a ilha vai ser inundada!
Todos correram e pegaram seu barquinho, para irem a morro mais alto.
O amor não se apressou, pois queria ficar um pouco mais com a sua ilha. Quando já estava se afogando,  
correu para pedir ajuda. Estava passando a Riqueza e ele disse:

- Riqueza, leva-me com você.
Ela respondeu:

- Não posso, meu barco está cheio de ouro e prata e você não vai caber.
Passou então a Vaidade e ele pediu:

- Oh! Vaidade lava-me com você!
- Não posso, você vai sujar meu barco.

Logo atrás vinha a Tristeza.
- Tristeza, posso ir com você?
- Ah! Amor, estou tão triste que preciso ir sozinha.

Passou a alegria, mas estava tão alegre que nem viu o amor chamar por ela. Já desesperado, achando que 
ia ficar na solidão, o Amor começou a chorar...
Então passou um barquinho, onde estava um velhinho e ele então falou:

- Sobe Amor, eu te levo.
O amor ficou radiante de felicidade que até esqueceu de perguntar o nome do velhinho.
Chegando no morro alto onde estavam os sentimentos, ele perguntou à Sabedoria:
Sabedoria, quem era o velhinho que me trouxe aqui?
Ela respondeu: O TEMPO.
O Tempo? Mas, por que só o Tempo me trouxe aqui?
Porque só o Tempo é capaz de ajudar e entender um grande AMOR.

                                            (autor desconhecido, colhido na Internet)



-  Salve o texto com nome de SENTIMENTOS na sua pasta da rede.

5)  Marque  um  trecho  qualquer  do  texto  Da  Ilha  dos  Sentimentos e  faça  as  seguintes 
formatações:

No Título –  Fonte Arial, tamanho 16, cor azul, parágrafo centralizado
Corpo Texto – Fonte Time News Roman, tamanho 12, cor preta, parágrafo justificado.
Útlima linha – parágrafo alinhado à direita.

Tente executar as mesmas formatações no texto Estágio.TXT que você criou no exercício 1.

6) Anote no verso as diferenças básicas que você percebeu entre o Bloco de Notas e o WordPad.

7) Para acionar o Paint é necessário :

a) clicar em iniciar, acessórios, programas e paint
b) clicar em iniciar, programas, acessórios e paint
c) clicar em menu computador, imagem e paint
d) clicar em área de trabalho, acessórios e paint

8) Para localizar uma pasta ou um arquivo armazenado no computador, pode ser usado:

a) o Windows explorer
b) a ferramenta Localizar/Pesquisar
c) a ferramenta Executar
d) o wordpad
e) os acessórios do sistema

9) Siga as instruções abaixo :

- Feche todos as janelas que estiverem abertas; abra o Windows Explorer, você já sabe como; 
dê um duplo clique no ícone do disco C: para abri-lo; procure a pasta do Windows dentro da 
janela do disco C:; dê um duplo clique no ícone da pasta do windows; relate o que você esta 
vendo. 

10)  Procure  o  texto  que você digitou  no WordPad “A Ilha dos  Sentimentos”  e  descreva os 
procedimentos que utilizou para encontrá-lo.

11)  Crie  uma nova pasta com o seu nome dentro  do seu disquete (drive  A:).  Descreva os 
procedimentos.

12) Renomeie a pasta que foi criada no exercício anterior para “CURSO DE WINDOWS”. Para 
realizar esta tarefa basta você posicionar o cursor do mouse sobre o ícone que representa o 
drive A: (na árvore à esquerda) e clicar uma vez com o botão direito do mouse sobre A:. Com 
isso será ativado o menu rápido do Windows com a opção Renomear.

13) Minimize todas as janelas abertas.
14) Clique no botão Iniciar / Localizar (ou pesquisar). Preencha o formulário com o objetivo de 
localizar todos os arquivos com extensão.txt localizados no drive C:
15) Localizados os arquivos com extensão.txt,  selecione um deles e o copie para o diretório 
“Curso de Windows” que você criou em seu disquete.

16)  Selecione  um segundo  arquivo  com extensão.txt,  e  mova-o  para  o  diretório  “Curso  de 
Windows” que você criou em seu disquete.

17) Aponte quais as diferenças entre: Copiar e Recortar

18) Na sua opinião qual(is) do(s) recurso(s) estudado(s) até o momento você  achou mais útil e  
por que ?
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