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SISTEMA OPERACIONAL – É quem controla todos os processos do computador e gerencia as
operações o funcionamento da máquina
KERNEL – Núcleo do sistema, responsável pela administração dos recursos do computador,
dividindo-os entre os vários processos que o requisitam. Ele serve de ponte entre os aplicativos e o
processamento real de dados feito em nível de hardware.
SOFTWARE PROPRIETÁRIO – Significa que possui o código de fonte fechado. Não pode ser
modificado.
SOFTWARE LIVRE – Significa que possui o código de fonte aberto, podendo ser redistribuído,
estudado, modificado.
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS – Programa fabricado para computadores pela Microsoft. Possui
Kernel e código de fonte fechado, portanto não pode ser alterado pelos usuários.
WINDOWS GRÁFICO – Significa que ele é baseado em imagens, e não em textos; os comandos não
são dados pelo teclado como era feito no MS-DOS.
WINDOWS É MULTITAREFA – Significa que possui capacidade de executar várias tarefas ao mesmo
tempo.
WINDOWS MULTITAREFA PREEMPTIVA – Significa que as operações não acontecem exatamente ao
mesmo tempo, pois cabe ao Windows a decisão de autorizar ou não a execução de uma tarefa.
WINDOWS PLUG AND PLAY – Conecte e use. Conectar um dispositivo USB (um pen drive, por
exemplo), ele já funciona direto, não sendo necessário reiniciar ou desligar o computador.
WINDOWS UPDATE – Direito a todas as atualizações. Responsável por verificar junto ao Microsoft
Update as atualizações de que o Windows precisa. Pode-se optar por atualizações automáticas, assim
ele baixará e instalará as atualizações sem necessidade de intervenção do usuário.
WINDOWS EXPLORER – Responsável pelo gerenciamento do conteúdo dos discos, arquivos e pastas.
Ele acompanha o Windows.
ÁREA DE TRABALHO – Onde estão os ícones do computador, como por exemplo, “Lixeira”, “Meu
computador” e outros ícones que o usuário deseja deixar visível.
BOTÃO INICIAR – Parte mais importante do Windows, sendo possível iniciar qualquer aplicação
presente no computador.
BARRA DE TAREFAS – Barra onde está localizado o Botão Iniciar. Ela permite fácil acesso aos
programas que estiverem em execução no computador.
ÍCONES – Pequenas imagens que se localizam na área de trabalho as quais representam algo no
computador.
ÁREA DE NOTIFICAÇÃO – Pequena área localizada na Barra de Tarefas na parte oposta ao Botão
Iniciar. Aparecem os ícones de aplicações que estão sendo executadas em segundo plano, como por
exemplo, o antivírus; local onde também é visto o relógio e a data.
BARRA DE TÍTULO – Barra posterior de uma janela em que é apresentado o nome da mesma.
Exemplo: Meu computador.
BARRA DE STATUS – Barra inferior de uma janela que apresenta informações referentes ao estado
atual da janela, como quantidade de objeto, tamanho do arquivo selecionado, etc.
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SUSPENDER – Quando o usuário fica sem mexer no computador por um certo tempo, então este
passa para um estado de baixa energia.
HIBERNAR – Desliga o computador com forma de economizar energia, salvando os arquivos no disco.
TROCAR USUÁRIO – Alterna os usuários e os programas em aberto permanecem.
TAREFAS AGENDADAS – usuário configura uma tarefa para ser acionada a qualquer momento.
FAZER LOGOFF – Alterna os usuários e os programas são fechados, portanto o atual usuário não tem
acesso aos programas que estavam sendo executados pelo usuário anterior.
DESLIGAR – Acione o botão desligar e desligue corretamente o computador, sem simplesmente
pressionar o botão da máquina.
PAINEL DE CONTROLE – Programa que acompanha o Windows e permite ajustar todas as
configurações do sistema operacional. Alguns exemplos dos ícones: “Sistema e Segurança”, “Rede e
Internet”, “ Programas”.
ACESSÓRIOS DO WINDOWS – Já vem instalado no Windows: Calculadora, WordPad, Bloco de Notas.
BACKUP – Cópias de seguranças dos arquivos. Tipos: Normal, Incremental, Diferencial, Diário e Cópia.
DESFRAGMENTADOR: Consolida arquivos fragmentados no disco rígido do computador para
melhorar o desempenho da máquina.
BITLOCKER – Recurso do Windows que evita o acesso não autorizado de arquivos.
TRANFERÊNCIA FÁCIL DO WINDOWS - Permite que o usuário copie arquivos e configurações de um
computador para outro.
CENTRAL DE AÇÕES – Verificar problemas no computador e solucioná-los.
FACILIDADE DE ACESSO – Serve para ajustar as configurações do computador conforme a
necessidade do usuário.
CONTAS DO USUÁRIO E SEGURANÇA FAMILIAR – Permite que o administrador tenha controle sobre
a máquina, definindo senhas e limites de acessos aos convidados. Serve como um controle dos pais.
APARÊNCIA E PERSONALIZAÇÃO – Permite que o usuário altere o tema, plano de fundo da área de
trabalho e ajuste a resolução da tela.
RELÓGIO, IDIOMA E REGIÃO – Permite que o usuário altere o teclado, os métodos de entrada e
altere o idioma de exibição.
REDE E INTERNET – Exibe o status e as tarefas da rede.
GRUPO DOMÉSTICO – Permite o compartilhamento de arquivos e impressoras com outros
computadores que estejam executando o Windows 7.
OPÇÕES DA INTERNET – Define as configurações de conexão, exclui histórico de navegação e cookies.
HARDWARE E SONS – Permite adicionar ou remover programas, impressoras e dispositivos.
WINDOWS DEFENDER – Protege contra spyware (malware) ou software indesejado.
WiNDOWS 7 – Todo cheio de coisas.
FLID 3D – Alternar entre os aplicativos abertos
SNAP – Redicionamento de Janelas.
PEEK – Transparência.
SHAKE – Balançar as janelas minimizar as outras.

