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Sistemas operacionais



Um sistema operacional (SO) é uma coleção de programas que:

 Inicializam o hardware do computador.

 Fornece rotinas básicas para controle de dispositivos.

 Fornece gerência, escalonamento e interação de tarefas.

 Mantém a integridade de sistema.



Há muitos tipos de Sistemas Operacionais, cuja complexidade varia e

depende de que tipo de funções é provido, e para que computador

esteja sendo usado. Alguns sistemas são responsáveis pela gerência de

muitos usuários, outros controlam dispositivos de hardware como

bombas de petróleo, máquinas e equipamentos.



O sistema operacional é uma coleção de programas que

• Inicializa o hardware do computador

• Fornece rotinas básicas para controle de dispositivos

• Fornece gerência, escalonamento e interação de tarefas

• Mantém a integridade de sistema



Os sistemas operacionais estão divididos em sistemas

operacionais de código aberto e sistema operacionais de

código fechado.



Sistema operacionais de código aberto

Sistemas operacionais abertos são aqueles que o seu código fonte pode ser

modificado, basicamente o seu núcleo, kernel, pode ser alterado.

Geralmente as pessoas modificam o kernel para obter um

melhor desempenho, ele pode ser compilado para a arquitetura do

processador, para suportar o chipset da placa mãe, você pode usar

um"framebuffer" específico para sua placa de vídeo e etc.

Existem muitos sistemas abertos como o Linux, o Ubuntu e o Fedora, por

exemplo. Tem pessoas que utilizam esses sistemas em seus computadores

pessoais, mas também encontramos em aplicações corporativas como em

servidores, terminais de lojas ou em centros de estudos.



Sistemas operacionais de código fechado

Sistemas Operacionais Fechados são aqueles protegidos por patentes e 

cujo código fonte não pode ser alterado, é possível alterar configurações 

simples pré-definidas no núcleo, são sistemas de fácil manuseio.



Microsoft Windows:

Microsoft Windows é uma popular família de sistemas operacionais criados 

pela Microsoft, empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen. Antes da versão 

atual, era uma interface gráfica para o sistema operacional MS-DOS. O 

Windows é um produto comercial, com preços diferenciados para cada uma 

de suas versões. 

É o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais no mundo, 

embora uma grande quantidade de cópias sejam ilegais. O impacto deste 

sistema no mundo atual é muito grande devido ao enorme número de cópias 

instaladas. Conhecimentos mínimos desse sistema, do seu funcionamento, da 

sua história e do seu contexto são, na visão de muitos, indispensáveis, mesmo 

para os leigos em informática.



Microsoft Windows:



MAC OSX

O Macintosh Operating System (Mac OS) é a denominação do sistema

operacional padrão dos computadores Macintosh produzidos pela Apple Inc.

Foi o primeiro sistema gráfico amplamente usado em computadores a usar

ícones para representar os itens do computador, como programas, pastas e

documentos. Também foi pioneiro na disseminação do conceito de Desktop,

com uma Mesa de Trabalho com ícones de documentos, pastas e uma lixeira,

em analogia ao ambiente de escritório



MAC OSX



Linux:

Linux é ao mesmo tempo um kernel (ou núcleo) e

o sistema operacional que roda sobre ele,

dependendo do contexto em que você encontrar a

referência.

O Linux é um software livre – o que significa,

entre outras coisas, que todos os interessados

podem usá-lo e modifica-lo . Aliado a diversos

outros softwares livres, como o KDE, o GNOME,

o Apache, o Firefox, os softwares do sistema GNU

e o OpenOffice.org, o Linux pode formar um

ambiente moderno, seguro e estável para

desktops, servidores e sistemas embarcados.



Linux sem interface gráfica:



Linux com interface gráfica:



Conhecendo o Windows
Iniciando oWindows

Para iniciar oWindows é necessário ligar o computador.

Depois de acionar o botão, o sistema operacional entrará em ação e

depois de ser carregado completamente a seguinte tela irá aparecer.

Nela é possível encontrar a área de trabalho com alguns ícones, o botão

Iniciar que dá acesso a todos os programas e uma barra de tarefas com

os aplicativos ativos ou abertos.





Ícone

Um ícone é um pequeno símbolo

gráfico, usado geralmente para

representar um software ou um

atalho para um software ou pasta.



Botão Iniciar

Ao clicar no botão Iniciar tem-se acesso

a todos os programas instalados no

computador como editor de textos,

planilha eletrônica, acessórios, entre

outros.



É a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon 

no Windows. 

Ela serve de superfície para o seu trabalho, como se fosse o tampo de uma 

mesa real. Quando você abre programas ou pastas, eles são exibidos na área 

de trabalho. Nela, também é possível colocar itens, como arquivos e pastas, e 

organizá-los como quiser.

Área de trabalho:





Barra de tarefas

É um software aplicativo usado na área de trabalho do gerenciador de 

janela para inicializar e monitorar aplicações



Trabalhando com 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.



Trabalhando com pastas

Uma pasta é um contêiner que pode ser usado para armazenar

arquivos.

Se você tivesse centenas de arquivos em papel em sua mesa, seria quase

impossível encontrar um arquivo específico quando você dele

precisasse.





Compreendendo as partes de uma janela

Sempre que você abre um programa, um arquivo ou uma

pasta, ele aparece na tela em uma caixa ou moldura

chamada janela





Copiando e movendo arquivos e pastas

É possível também alterar o local onde os arquivos ficam armazenados no

computador. Talvez você queira mover arquivos para uma pasta diferente,

por exemplo, ou copiá-los para uma mídia removível (como CDs ou

cartões de memória) para compartilhar com outra pessoa.



Criando e excluindo arquivos

O modo mais comum de criar novos arquivos é usando um programa.

Por exemplo, você pode criar um documento de texto em um programa de

processamento de texto ou um arquivo de filme em um programa de

edição de vídeos.

Comece a digitar e quando estiver pronto para salvar o trabalho, clique no

botão Salvar . Na caixa de diálogo exibida, digite um nome de arquivo que

o ajudará a localizar o arquivo novamente no futuro e clique em Salvar.

Para excluir um arquivo, abra a respectiva pasta ou biblioteca e selecione o

arquivo. Pressione Delete no teclado e, na caixa de diálogo Excluir

Arquivo, clique em Sim.



O que é Área de Transferência?

A Área de Transferência é uma área de armazenamento

temporário de informações que você copiou ou moveu de um

lugar e planeja usar em algum outro lugar.



O Microsoft Word é um processador de texto produzido pela Microsoft.



Microsoft Word 2019



O Microsoft Office Excel é um editor de planilhas produzido

pela Microsoft



Microsoft Excel 2019



Outlook – Gerenciador de Emails



Power Point
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