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mentação e cópia de arquivos e pastas, criação e exclusão de arquivos e pastas, compar-
tilhamentos e áreas de transferência. Configurações básicas: resolução da tela, cores, 
fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela. Conceito básico de In-
ternet e intranet e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos associados. Princi-
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