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Anexo – Arquivo enviado junto com uma mensagem. Pode ser uma foto, um 

arquivo sonoro, vídeo ou mesmo um programa de computador. 

Aplicação – Software que faz uso de serviços de rede tais como transferência de 

arquivo, login remoto e correio eletrônico. 

Aplicativo – Software desenvolvido para executar uma função específica, 

normalmente para o usuário. Em alguns casos, podem desempenhar funções para 

outros programas como para o sistema operacional. 

Backup – Rotina de segurança utilizada para a armazenagem, ou seja, uma cópia 

de dados ou configurações, normalmente em mídia removível, de toda ou parte 

das informações existentes nos discos rígidos ou na rede. É uma solução que 

pode ser adaptada, de acordo com as necessidades da empresa. 

Banda Larga – Denominação genérica de uma linha de alta velocidade de 

transmissão de dados usada para o acesso à internet. 

Boomerang no Instagram - O aplicativo tira uma sequência de 10 fotos de uma 

cena em movimento. Então, ele une as fotos em um mini vídeo acelerado, que é 

reproduzido em loop para frente e para trás. 

Browser – Navegador de internet. 

Cache – Esse termo pode ser compreendido como uma área de armazenamento 

onde dados ou processos frequentemente utilizados são guardados para um 

acesso futuro mais rápido, poupando tempo e uso desnecessário do hardware. 

Chat – Software que permite diálogo em tempo real entre pessoas ligadas pela 

Internet. 

Chromebook - é um notebook concebido pelo Google e, normalmente, fabricado 

por uma empresa parceira. 



Cookie – Informação colocada no computador do usuário quando ele visita 

determinado site. 

CPU – É a unidade de processamento central, o seu processador. É responsável 

pelo controle e execução de todas as tarefas que serão executadas no seu 

computador. 

Desktop – Também chamado de PC, é o computador de mesa. 

Disco Rígido – também chamado de HD, é a memória secundária do 

computador, é uma unidade de acesso para escritura e leitura de dados.  

Direct - Instagram Direct é um recurso que permite trocar mensagens e fotos de 

forma privada com seus seguidores. Também registra as interações que são feitas 

pelos usuários com seus stories, abrindo mais uma oportunidade de diálogo. 

Domínio – Nome pelo qual determinada instituição ou computador é identificado 

pelo servidor de nomes da internet. Também usado como sinônimo de Web Site 

Download – termo utilizado para descrever a gravação de um arquivo no 

computador do usuário a partir de um site na internet. Significa receber dados de 

um sistema remoto, geralmente um servidor como um servidor Web 

Drive – É toda e qualquer unidade de acesso. (Disco rígido, flexível, CD-ROM)  

Emoji - É considerado um pictograma ou ideograma, ou seja, uma imagem que 

transmitem a ideia de uma palavra ou frase completa. 

Endereço – Conjunto de letras (podendo conter números/caracteres) que 

funcionam como a identificação do usuário de e-mail e que permitem que a 

mensagem enviada possa ser direcionada para uma pessoa em particular. Pode-se 

referir também ao local de um arquivo. 

Espectador - Pessoa que assiste a um espetáculo ou que presencia um 

acontecimento: espectador televisivo, espectador de teatro, espectador do 

acidente. 

Ethernet – Um padrão muito usado para a conexão física de redes locais, 

originalmente desenvolvidos pelo Palo Alto Research Center da XEROX nos 

EUA. Descreve protocolo, cabeamento, topologia e mecanismos de transmissão. 

Firmware – Conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no 

hardware de um equipamento eletrônico. 

Firewall – É o conjunto de software e hardware cuja função é evitar que pessoas 

não autorizadas acessem sua rede, seja ela privada ou corporativa. Ele é o 

responsável por controlar o tráfego na rede. 



Gateway – É uma máquina intermediária geralmente destinada a interligar redes, 

separar domínios de colisão, ou mesmo reduzir protocolos. Exemplos: roteadores 

e firewalls, já que ambos servem de intermediários entre o utilizador e a rede. 

Gigabyte - é uma unidade de medida de informação, segundo o Sistema 

Internacional de Unidades - S.I., que equivale a um bilhão de bytes, ou seja, 

1.000.000.000 bytes, ou ainda 10⁹ bytes. 

Google Hangouts - é uma plataforma de comunicação, desenvolvida pela 

Google, que inclui mensagens instantâneas, chat de vídeo, SMS e VOIP. 

Hardware – designação genérica de todo tipo de equipamento de informática, ou 

seja, é a parte física do computador. 

Hashtag - são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados nas redes 

sociais, ou seja, cria uma interação dinâmica do conteúdo com os outros 

integrantes da rede social, que estão ou são interessados no respectivo assunto 

publicado. 

Hiperlink – É um recurso que permite relacionar uma determinada palavra ou 

imagem a um conteúdo. 

Hospedagem – Serviço por meio do qual se pode instalar software e máquinas 

para a publicação de um site. 

Host – Computador central, também designado por servidor. É responsável por 

implementar a estrutura de camada de rede de endereçamento. 

Inbox – é um termo muito utilizado atualmente em serviço de mensagens e e-

mails. Normalmente, esta expressão é traduzida para o português sob a forma de 

―Caixa de entrada‖, o local onde estão localizados os seus novos e-mails ou 

aqueles que não foram destinados para outra pasta. Além disso, o termo inbox 

ganhou notoriedade para denominar as mensagens privadas enviadas nas redes 

sociais. 

Layout – Layout tem como seus componentes a área de design ou formato de 

página e as margens, que tal como em todo o restante processo de design deve 

ser bem fundamentado pelo conteúdo do trabalho e pela perspectiva criativa.  

Link – Link significa uma palavra, texto ou imagem que quando é clicada pelo 

usuário, o encaminha para outra página na internet, nessa outra página pode 

conter diversas outras informações como por exemplo: textos, imagens, vídeos, 

entre outros. 

Login – Identificação (ou nome de usuário) para acesso a um determinado 

computador ou sistema. 



Logoff – Se refere a terminar o uso de um sistema computacional, onde todos os 

programas são fechados e posteriormente é possível iniciar com outro usuário. 

Malware – É um software destinado a se infiltrar em um sistema de computador 

alheio de forma ilícita, com o intuito de causar algum dano ou roubo de 

informações. Vírus de computador são considerados Malware. 

Megabytes - é uma unidade de medida de informação que equivale a 1 000 000 

bytes ou a 2²⁰ = 1 048 576 bytes 

Nuvem – Computação em nuvem é um conceito que faz referência a uma 

tecnologia que permite o acesso a programas, arquivos e serviços por meio da 

internet, sem a necessidade de instalação de programas ou armazenamento de 

dados – daí vem a alusão a ―nuvem‖ pois o armazenamento é feito online. 

Offline – É um termo cujo significado é ―Fora de linha‖, também pode qualificar 

algo que esteja desligado ou desconectado. 

One Drive - é um serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft. Com ele é 

possível armazenar e hospedar qualquer arquivo, usando uma Conta da 

Microsoft. 

Online – Define o status do objeto que está conectado à rede. 

Password – Senha. 

Perfil - Em redes sociais, sites de relacionamento, blogs pessoais, 

ou comunidades virtuais, se refere a um cadastro de dados pessoais, de contato, e 

preferenciais de um determinado usuário.  

Playlist – Playlist é uma lista que pode conter músicas, vídeos, entre outros tipos 

de mídia, que são ordenadas para serem reproduzidas da forma que o usuário 

preferir. 

RAM – Memória principal do computador, é utilizada para aplicações e 

processamentos. É volátil, ou seja, quando se desliga a máquina o conteúdo da 

memória se perde. 

Spam – Spam é um termo de origem inglesa cujo significado designa 

uma mensagem eletrônica recebida mas não solicitada pelo usuário. 

O conteúdo de uma mensagem de spam geralmente são conteúdos publicitários 

que tem o objetivo de divulgar os serviços ou produtos de alguma empresa a uma 

grande quantidade de usuários de e-mail. 

Sistema Operacional – É o principal software do computador e responsável pelo 

controle do equipamento em si, gerenciando o uso dos dispositivos, programas e 

outros periféricos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Site_de_relacionamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_virtual


Software – É um conjunto de códigos desenvolvido para executar funções 

específicas, normalmente para o usuário. 

Superzoom - Permite gravar vídeos de alguns segundos em que a câmera se 

aproxima sozinha do objeto filmado, criando um efeito de zoom in que é 

acompanhado por efeitos sonoros variados. 

Tags – Na internet tags são utilizados para relacionar textos na internet.  Em um 

mesmo site, blog, ao escrever um texto e relacioná-lo a uma tag, faz-se com que 

todos os textos que são relacionados a essa tag possam ser encontrados mais 

facilmente pelo usuário. Ao clicar em alguma tag o usuário é redirecionado para 

a parte do texto em que está o determinado assunto. 

Tecla de atalho - é uma tecla ou um conjunto de teclas de teclado que ao serem 

pressionadas, é realizada uma ação que pode ser a chamada de um determinado 

programa ou chamada de uma função de um programa ou do sistema 

operacional. 

Template – É um documento de conteúdo, com apenas a apresentação visual 

(apenas cabeçalhos por exemplo) e instruções sobre onde e qual tipo de conteúdo 

deve entrar a cada parcela da apresentação — por exemplo conteúdos que podem 

aparecer no início e conteúdo que só podem aparecer no final. 

Termo de uso – O termo de uso é um documento que funciona como um 

contrato estabelecido entre o site e seus usuários, determinando os direitos e as 

responsabilidades da organização e também os direitos e responsabilidades do 

seu consumidor. 

Tráfego - é como chamamos todo o alcance, visitas e visualizações que você 

recebe em suas páginas, sites, redes sociais, blogs e afins. É uma métrica baseada 

nos acessos que o seu conteúdo recebe. 

Upload – Upload significa enviar dados de um computador local para um 

computador, servidor remoto ou através da internet. 

URL – Especificação pela qual qualquer recurso da internet pode ser localizado. 

Endereço Web. 

SmartArt - é uma representação visual de informações e ideias, que pode ser 

aplicado no Excel. É possível criar elementos gráficos SmartArt escolhendo entre 

muitos Layouts diferentes para comunicar uma mensagem de forma rápida, fácil 

e efetiva 

Wireless – Tecnologia capaz de unir terminais eletrônicos, geralmente 

computadores, entre si devido as ondas de rádio ou infravermelho, sem 

necessidade de utilizar cabos de conexão entre eles. O uso da tecnologia wireless 

vai desde transceptores de rádio como walkie-talkies até satélites artificiais no 

espaço. 

 


