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O Teclado 
 

Este dispositivo assemelha-se muito ao teclado da máquina de escrever, embora possua mais 
tecla. É constituído por componentes mecânicos (teclas) e electrónicos, mediante os quais 
transmitimos ao CPU (ao carregar nas teclas) o código binário do carácter que cada uma delas 
representa. 

 
Teclas de função 

 

 
 
 

Teclas alfanuméricas Teclas de movimento do cursor Teclado numérico 
 
Os teclados expandidos (enhanced keyboards), actualmente o padrão, têm pelo menos 102 

teclas distribuídas por cinco grupos: 
 

 Teclas alfanuméricas 

 Teclas de movimento do cursor 

 Teclado numérico 

 Teclas de função (de F1 a F12). 

 Teclas especiais 

Utilizando os dedos desta forma – digitando com as duas mãos em teclas 
específicas – procedemos de modo mais rápido e funcional. 
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Teclas alfanuméricas 
As teclas alfanuméricas, cuja função é muito semelhante à de uma máquina de escrever, ocupam mais espaço no 

teclado. Há contudo algumas teclas que desempenham um papel importante. 
 

Tecla Função/Descrição 
CAPS LOCK 

 

Carregar nesta tecla permite escrever com letras maiúsculas sem utilizar a tecla 
SHIFT. 

SHIFT 
 

 
 

Tecla com uso semelhante à CAPS LOCK, com a diferença de que a 
utilizamos tanto para letras como para qualquer símbolo que esteja na parte 
superior das teclas. Usamo-la mantendo a pressão sobre ela e carregando 
noutra tecla que queiramos utilizar. Ex.: se quisermos digitar o símbolo = 
devemos carregar em SHIFT, manter a pressão e, ao mesmo tempo, carregar 
no número 0 do teclado alfanumérico. 

CTRL 

 

Carregando nela em conjunto com outras teclas, obtemos uma função diferente 
dependente da aplicação em que nos encontramos.  

ALT 
 

 

Tecla que possibilita o acesso a funções especiais das teclas. Com a sua ajuda, 
introduzimos, através do teclado numérico, códigos ASCII. Enquanto 
pressionamos a tecla ALT e o teclado numérico, introduzimos o código que, 
uma vez liberta a tecla, aparecerá no lugar do cursor 

BACKSPACE 

 

Tecla denominada BACKSPACE ("recua um espaço"). Apagando da direita 
para a esquerda, é usada para eliminar dados. 

ENTER 

 

Utilizamos esta tecla para confirmar uma instrução ou ordem que queremos 
ver executada pelo computador  
Deste modo, os caracteres que escrevemos no ecrã do monitor são transmitidos 
ao CPU. Usa-se para seleccionar opções de um menu. Em edição de texto 
simples carregamos em ENTER para que o cursor passe para uma outra linha 
quando se atinge a margem direita. 

TAB 

 

Move o cursor para a próxima coluna tabulada. Cria um espaço especial. 
Utiliza-se em Windows para movimentação entre opções de janelas.  

BARRA DE ESPAÇOS 

 
 

Usamo-la para criar espaço entre as 
palavras. 
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Teclas de movimentação do cursor 

 

Movimentam o cursor no ecrã de acordo com a posição que 
desejarmos. O cursor é o ponto de inserção que indica a nossa 
posição no ecrã quando, por exemplo, redigimos um texto.  

Usa-se frequentemente para regressar ao 
início de um conjunto de dados. Move o 

cursor para o topo da página que temos no 
ecrã ou para a primeira coluna da linha 

corrente. 
 

 
Permite activar o modo de inserção 
de caracteres num texto sem o 
apagar. Se, por exemplo, queria 
digitar a palavra CASA e escrevi 
CAA, moverei o cursor até ao 
segundo A e digitarei um S que irá 
aparecer entre os dois A’s. 

A tecla Pg Up (página acima) 
move o cursor para a página 

anterior ou para um outro 
ecrã de dados 

 

 
 
Apaga os caracteres imediatamente 
à direita do local onde o cursor está. 
A outra tecla de apagar (Backspace) 
apaga os caracteres à esquerda  

Carregando nesta tecla movemo-nos para 
o fim de um determinado conjunto de 
dados, isto é, de documentos ou para o 

fim de uma linha 

A tecla Pg Dn (página 
abaixo) move o cursor para a 

página seguinte. Os 
programas, em geral, 

traduzem esse "salto" de 
página no número de linhas 

que o ecrã comporta. 
 

 
Teclado numérico 

 Tecla que liga e desliga o uso do teclado numérico. Quando acesa permite 
digitar os números. Quando apagada permite realizar funções que estão 
abaixo dos números, transformando essas teclas em teclas de movimentação 
do cursor. 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Estas teclas permitem a 
introdução de símbolos 
matemáticos. Como em 
linguagem informática deve 
haver uma distinção real e 
lógica entre cada caracter: o 
símbolo / representa a divisão 
(para não se confundir com :) e 
* simboliza a multiplicação 
(para não se confundir com x). 
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Teclado funcional ou de funções 
 

 

 
 

 

 

Em muitos programas de aplicação as teclas de função (normalmente no 
topo do teclado) são utilizadas para efectuar comandos. A tecla F10 por 
vezes activa o menu de programas.  

 
Teclas especiais 

Tecla Função/Descrição 

 

Tecla de escape ou saída. Em muitas aplicações esta tecla é utilizada 
sempre que queremos cancelar uma determinada operação ou voltar 
atrás numa decisão, equivalente ao Cancelar uma acção. 

 

Esta tecla (pausa-interrupção), quando pressionada interrompe 
alguns programas e comandos principalmente em DOS ou no iniciar 
do sistema operativo 

 

Tecla de impressão do ecrã. Premindo-a, envia-se o conteúdo do 
ecrã para a impressora (em modo DOS). No ambiente Windows o 
conteúdo do ecrã é enviado para a memória (área de transferência) 

 

Esta tecla abre o menu iniciar da barra de atalhos o que permite a 
qualquer altura aceder aos atalhos presentes nesse menu ou na barra 
de atalhos. Em combinação com outras teclas serve também de 
atalho para algumas acções rotineiras. 

 

Esta tecla permite aceder ao menu de contexto do objecto 
seleccionado semelhante à acção do botão direito do rato. 

 

 
 

Esta tecla permite escrever o terceiro caracter existente em algumas 
teclas como por exemplo para escrever o caracter } 

 

   

Estas teclas não existem em todos os teclados e as suas funções não 
estão activas por defeito. Para tal é necessário instalar um programa 
que normalmente acompanhará o teclado e que ficará residente em 
memória e permitirá configurar estas teclas para que executem uma 
acção pré-determinada ou à escolha do utilizador.  
A tecla de Scroll Lock embora exista em todos os teclados na maior 
parte das aplicações não tem qualquer função. 

 
Enumerado o amplo leque de teclas e as respectivas funções deve-se notar que é impossível referir todas as suas 
funções. Cada utilizador poderá, em certa medida, explorar e descobrir mais funções, consultando para cada 
programa o manual do utilizador. 
 
 
 

 +       = } 
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Navegar com teclado 

ou Enter Uma célula abaixo 
ou Shift+Enter Uma célula acima 
ou Tab Uma célula para a direita 
ou Shift+Tab Uma célula para a esquerda 

CtrI+Home Célula A1 
Ctrl+End Ultima célula da área de dados à direita 

Próximo bloco de dados nessa direcção Ctrl+( , , , ) 
ou segue para fim/início de linha ou coluna 

Home Coluna A da linha corrente 
Page Down Uma página de ecrã abaixo 
Page Up Uma página de ecrã acima 
Alt+Page Down Uma página de ecrã para a direita 
Alt+Page Up Uma página de ecrã para a esquerda 
CtrI+Page Down Muda para a folha de cálculo à direita 
CtrI+Page Up Muda para a folha de cálculo à esquerda 
F5 Ir para … usando as referências de células 

No Excel o cursor é usado para seleccionar células 

Selecionar com Rato (BER) 
Clicar sobre uma célula Torna essa célula activa 
Clicar e arrastar  Seleccionar um bloco de células 

Clicar num cabeçalho de linha ou 
coluna Selecciona essa linha ou coluna 

Clicar e arrastar nos cabeçalhos de 
linha/coluna Selecciona um conjunto de linhas/colunas 

Pode agora usar a tecla CTRL em conjunto com qualquer uma das técnicas de 
selecção anteriores de forma a seleccionar conjuntos de células não contíguos  

Shift+clicar numa célula Selecciona o bloco de células que vai da 
célula activa à célula onde clicou 

  
Seleccionar com teclado 

Shift em conjunto com algumas das 
formas de Navegação na folha com 
o teclado 

Selecciona um bloco de células que 
começa na célula activa 

 
 
 



 
 

Formador: Lúcio Botelho 

 

www.expoente.com UNIÃO EUROPEIA 
Fundo Social Europeu

A utilização do Rato 
Botão do rato O que pode fazer 

Botão esquerdo do rato (BER) 

(1 clique) 

 

- Abrir um programa 

- Seleccionar uma opção 

- Posicionar o cursor de texto 

- Usa-se, ainda, em conjunto com o 
teclado 

Botão direito do rato 

(BDR) 

(1 clique) 
 

 

- Usa-se em qualquer momento e mostra 
um menu oculto [menu de contexto], contendo 
as principais operações que se podem efectuar 
sobre determinado elemento 

 

Duplo clique do rato 

(DCR) 

(dois cliques) 
 

 

- Abrir programas 

- Activar opções 

 

Roda do rato 

 

 

- Deslocar para cima/baixo 
(texto/imagem) 

- Ampliar ou reduzir (texto/imagens) com 
auxílio de outra tecla 

Quando clicada permite fazer scroll de um 
documento 

 

Botão esquerdo do rato 

(clicar e arrastar) 

 

 

 

- Seleccionar um conjunto de objectos (ex: 
uma frase de um texto ou um grupo de ficheiros) 

- Arrastar objectos de um lado para o 
outro (ex: copiar um ficheiro para outra pasta) 

 

 
 

Em ambiente Windows 

 Acção Resultado 

Clique no botão esquerdo Selecciona ou activa o elemento apontado 

Duplo-clique no botão esquerdo Executa o elemento apontado 

Clique no botão direito Surge o menu de atalho 

Pressionar o botão esquerdo + 
Arrastar o rato 

Desloca o elemento apontado 
(técnica do Drag and Drop – Arrastar e Largar) 

Pressionar a tecla Ctrl + 
Clique no botão esquerdo Permite a selecção múltipla de elementos 

Pressionar a tecla Shift + 
Clique no botão esquerdo Permite a selecção múltipla contínua de elementos
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Exercícios 
Posicione-se no Ambiente de trabalho do Windows para realizar os exercícios seguintes com o rato: 

BER do Rato:  
clique único e 

arrastamento 

BDR do Rato:  
clique Único 

Clique, uma só vez, com o BER, em cada um 
dos ícones visíveis no Ambiente de trabalho 
(selecciona objecto que fica de cor diferente) 

Clique, uma só vez, com o BDR, no ícone O 
Meu Computador 

Deixe o rato parado cerca de 2 segundos 
sobre o ícone O Meu Computador (deverá surgir 
uma frase informativa em fundo amarelo) 

Faça desaparecer o menu de atalho premindo 
a tecla ESC ou clicando com o BER numa zona 
vazia do Ambiente de trabalho. 

Pare o rato sobre a hora que se vê no canto 
inferior direito do monitor (extremo da Barra de 
Tarefas) e aguarde cerca de um segundo (verá a 
data actual) 

Clique com o BDR noutros locais e repare 
como o menu de atalho pode ser diferente 

Arraste o ícone O Meu Computador para 
uma zona vazia do Ambiente de Trabalho 

Clique, com o BDR, numa zona vazia do 
Ambiente de trabalho 

Sem largar a tecla Ctrl clique em alguns 
ícones dispersos 

Pratique a movimentação do rato, SEM 
CLICAR, sobre o menu que se abriu 

Arraste os ícones seleccionados para uma 
zona vazia do Ambiente de trabalho 

Pare o rato sobre as opções de escolha com 
uma seta triangular no seu lado direito e aguarde 
um segundo (abre-se uma nova janela) 

Clique com o BER numa zona vazia 
anulando a selecção 

Clique na opção Dispor ícones 
automaticamente 

Volte a colocar cada ícone, 
aproximadamente, na sua posição inicial 

Tente arrastar ícones, agora, no Ambiente de 
trabalho 

Sem largar a tecla Shift clique em dois ícones 
bem distanciados. 

Desactive a opção. Dispor automaticamente 
para voltar a poder movimentar os ícones 

Seleccione, por arrastamento, um ícone 
(clique com o BER numa zona vazia do Ambiente 
de trabalho e, sem largar o BER, arraste-o até 
passar sobre um dos ícones; quando ele mudar de 
cor pode soltar o BER) 

Seleccione por arrastamento mais do que um 
ícone do Ambiente de trabalho 

Vários tipos de cursor do rato 

 - Interacção com objectos 

 - outros 

 - em espera 

BER do Rato:  
duplo clique 

Faça um DCR sobre a hora (em baixo, à direita) 

Faça um DCR sobre as horas e/ou minutos e acerte o relógio 

Clique em Ok para encerrar a janela Propriedades Data/Hora 
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MOVIMENTAÇÃO COM COMBINAÇÃO DE TECLAS. 

Navegar com o teclado 
Page Down Página abaixo 

Page Up Página acima 
→  Um caracter para a direita 
← Um caracter para a esquerda 
↑ Uma linha acima 
↓ Uma linha abaixo 

CTRL+→ Uma palavra para a direita 
CTRL +← Uma palavra para a esquerda 
CTRL + ↑ Parágrafo acima 
CTRL+↓ Parágrafo abaixo 

CTRL+HOME Início de documento 
CTRL+END Fim de documento 
SHIFT+F5 Localização da edição anterior 

 
Seleccionar texto 

USANDO O RATO 

FAZER CLIQUE E ARRASTAR O CURSOR AO LONGO DO 
TEXTO 

Qualquer quantidade de texto 

FAZER CLIQUE 2 VEZES SOBRE A PALAVRA Selecciona a palavra 

CTRL + FAZER CLIQUE SOBRE A FRASE Selecciona á frase 

FAZER CLIQUE Á ESQUERDA DA FRASE Selecciona á frase inteira 

FAZER CLIQUE 2 VEZES Á ESQUERDA DE UM PARÁGRAFO Selecciona o parágrafo 

FAZER CLIQUE  3 VEZES Á ESQUERDA DO DOCUMENTO Selecciona o documento 

 
Usando o teclado 

“Shift” + “→” PARA O FUNDO DA FRASE  
 

“Shift” +” ←” 
SELECCIONA Á PALAVRA  

“Shift” + “↑” SELECIONA  A  FRASE   E TAMBEM   
A   DE   CIMA 

“Shift” + “↓” SELECCIONA  Á  FRASE  E TAMBEM   
A   DE BAIXO 

 
 
 


