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O Windows está presente na maior parte dos 

computadores, seja para uso pessoal ou profissional. 

Quem vai começar a usar um computador precisa 

saber trabalhar bem com ele.  

O Windows 8 é o Sistema Operacional da 

Microsoft. Para começar a trabalhar com textos, 

desenhos, aplicações técnicas e gráficos, primeiro é 

preciso saber utilizar o Windows. Ele suporta, e muito bem, o uso de aplicações como processadores 

de textos, planilhas, recursos multimídia, programas gráficos, utilitários etc.  

O Microsoft Windows 8 é um ambiente de trabalho fácil de usar. Isso ajuda a administrar o 

trabalho diário realizado no computador. Ele facilita o aprendizado e a utilização de diferentes 

programas.  

Ficha Técnica 

Carga horária média: 19 horas  

Pré-requisitos: não há pré-requisitos. O aluno inicia o curso de Windows 8 com uma introdução à 

informática.  

A quem se destina: pessoas de qualquer profissão e de qualquer idade podem fazer o curso. 

Qualquer pessoa que tenha um computador em casa, no trabalho ou na escola (no caso de estudantes) 

precisa do curso de Windows para começar a aprender informática.  

Objetivo: o Windows é o Sistema Operacional mais utilizado no mundo. Isso significa que a maior 

parte dos computadores tem o Windows instalado. O objetivo desse curso é ajudar a pessoa a começar 

a utilizar o seu próprio computador com o Windows 8, seja em casa, no escritório ou na escola. O 

aprendizado obtido não se limita apenas na utilização da versão 8 do Windows, pois grande parte do 

que é ensinado é aplicável também em edições anteriores do Windows, o que torna o curso ainda mais 

abrangente.  

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila.  

Windows 8 
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Conteúdo do curso: 

Atividade 1: Introdução ao Microsoft Windows 8  

Objetivo da aula: o aluno conhecerá a evolução do Windows e suas edições, aprenderá os conceitos 

de hardware e software, conhecerá o ambiente do Windows (a nova Tela Inicial e o Desktop), 

aprenderá a abrir os programas do computador e, por fim, a ligar e desligar o computador.  

Atividade 2: Os Programas no Windows 8 e o Recurso Multitarefa  

Objetivo da aula: o aluno aprenderá a abrir os aplicativos da Windows Store na Tela Inicial e janelas 

de programas no Desktop e a trabalhar com elas de forma simples. Conhecerá o recurso multitarefa e 

como alternar entre os programas abertos e gerenciar suas janelas.  

Atividade 3: Gerenciando Arquivos  

Objetivo da aula: esta é uma atividade de extrema importância para o uso de um computador. Aqui 

o aluno aprenderá o que são os drives, como as informações ficam gravadas (arquivos e pastas), como 

visualizar o conteúdo de um disco pelo aplicativo Explorador de Arquivos, além de conhecer as 

subpastas. Também aprenderá como visualizar a capacidade de armazenamento de um disco e como 

criar e salvar um arquivo de texto.  

Atividade 4: Navegando na Internet  

Objetivo da aula: nesta atividade o aluno aprenderá os conceitos básicos sobre a Internet e a 

navegar com o Internet Explorer. Aprenderá a navegar através de links, o que é home page, sites 

favoritos, configuração de visualização e fará pesquisas na Internet. Será apresentado também o 

Internet Explorer do design moderno (Modern UI).  

Atividade 5: Gerenciando Arquivos e Pastas  

Objetivo da aula: o aluno aprenderá a organizar os arquivos guardados em seu computador, 

realizando cópias, movendo, apagando e armazenando os arquivos em pastas separadas. Esta 

atividade também apresenta detalhes sobre a Lixeira do Windows e as várias maneiras de se apagar e 

recuperar arquivos. Por fim, são apresentados os métodos para se localizar arquivos em um 

computador, seja pela busca através do próprio Explorador de Arquivos ou através do Pesquisar.  

Atividade 6: Multimídia e Gravação de CDs e DVDs  

Objetivo da aula: nesta atividade o aluno terá um pouco de diversão. Ele conhecerá os aplicativos 

modernos capazes de reproduzir conteúdo multimídia e que já vêm instalados no Windows 8. 

Aprenderá também a utilizar o Windows Media Player para ver vídeos, ouvir músicas, assistir DVDs de 
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vídeos e ouvir estações de rádio. Além disso, o aluno aprenderá a copiar músicas de um CD para o HD 

e a gravar um CD de áudio e de dados; por fim ele verá, inclusive, como ouvir estações de rádio da 

internet.  

Atividade 7: Configurando e Personalizando o Windows  

Objetivo da aula: o aluno aprenderá a utilizar o Painel de Controle do Windows, onde poderá 

personalizar seu Windows para trabalhar como deseja. Além do Painel de Controle, apresentaremos a 

opção Configurações presente na Charm Bar, uma das novidades do Windows 8. Aprenderá também 

como configurar sua área de trabalho, o mouse, dispositivos, impressoras e a data/hora. Por fim, 

saberá como instalar e a desinstalar programas, além de conhecer as opções de personalização da Tela 

Inicial e Área de Trabalho.  

Atividade 8: Os Atalhos e a Manutenção do Windows  

Objetivo da aula: os assuntos abordados nesta atividade envolvem a manutenção do computador, 

como a busca por erros e defeitos. O aluno fará uma Limpeza de Disco, irá Desfragmentar e Otimizar 

Unidades, além de configurar a Manutenção Automática e resolver problemas encontrados pela Central 

de Ações. Também há um tópico sobre a criação e a manutenção de atalhos para facilitar o acesso aos 

arquivos, pastas e programas. 
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O curso de Word 2013 Essencial foi desenvolvido pensando nas reais 

necessidades de um aluno iniciante. Neste curso, o aluno aprende o essencial 

do programa Word (sua estrutura e a criação, formatação e edição de textos) 

de uma forma prática e produtiva através de completos exemplos de rotinas 

administrativas.  

 

Ficha Técnica: 

Carga horária média: 12 horas.  

Pré-requisitos: ter feito o curso de Windows.  

A quem se destina: a todas as pessoas independentemente da idade ou profissão.  

Objetivo: preparar o aluno para usufruir com facilidade das ferramentas e recursos do Word.  

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila.  

 

Conteúdo do Word 2013 Essencial: 

 

Atividade 01 - Introdução ao Word 2013: É explorada a funcionalidade do Word, como iniciá-lo no 

ambiente do Windows e a estrutura da janela do programa. É mostrado como iniciar um documento, 

digitar um texto, alinhá-lo com um clique e, no final, como salvá-lo.  

Atividade 02 - Abrindo, Selecionando e Editando Textos: Abrindo documentos, manipulando 

janelas de diferentes documentos, selecionando e editando o texto e a correção ortográfica.  

Atividade 03 - Formatação de Textos: Formatando o texto, a ferramenta pincel, os marcadores e 

os numeradores.  

Word 2013 Essencial 
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Atividade 04 - Os Parágrafos e a Página: A formatação dos parágrafos e a configuração da página.  

Atividade 05 - Símbolos e Edição: Os símbolos de texto e a área de transferência (copiando, 

movendo e colando informações).  

Atividade 06 - Colunas, Quebras e Tabelas: Como criar texto em colunas, como inserir uma quebra 

de página ou uma quebra de coluna e Como criar uma tabela.  

Atividade 07 - Figuras e Clip-arts: A inserção de figuras e Clip-Arts e como editá-los.  

Atividade 08 - Visualização e Impressão: Visualizando a impressão de documentos e configurando 

corretamente a impressão. 



 
 
 

 Rua João Ramalho, 803 – Conj. 72/73 – Centro – São Vicente – SP – CEP: 11310-050 

tenpus@tenpus.com.br – www.tenpus.com.br – (13) 3021-9772 

 

 

 

 

  O curso de Excel 2013 Essencial foi desenvolvido pensando nas 

reais necessidades de um aluno iniciante. Neste curso, o aluno aprende o 

essencial do programa Excel (conhece sua estrutura os passos para a 

criação, formatação e edição de planilhas eletrônicas inteligentes) de uma 

forma prática e produtiva através de completos exemplos de rotinas 

administrativas.  

 

Ficha Técnica: 

 

Carga horária média: 12 horas.  

Pré-requisitos: ter feito o curso de Windows.  

A quem se destina: a todas as pessoas independentemente da idade ou profissão.  

Objetivo: preparar o aluno para usufruir com facilidade das ferramentas e recursos do Excel.  

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila.  

 

Conteúdo do Excel 2013 Essencial: 

 

Atividade 01 - Introdução ao Microsoft Excel 2013: A apresentação do programa Excel 2013 e os 

primeiros passos na inserção de dados na planilha.  

Atividade 02 - Manipulando Planilhas: Conhecendo as guias de planilhas e trabalhando com a 

edição das linhas e colunas.  

Excel 2013 Essencial 
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Atividade 03 - Sequências e Cálculos: Trabalhando com sequências, o recurso autopreenchimento e 

o autopreenchimento com cálculos.  

Atividade 04 - Formatação: Aplicando formatações às células, incluindo a aplicação de bordas, 

sombreamento e a cópia de formatos com a ferramenta pincel de formatação.  

Atividade 05: Cópias de Dados: As cópias relativas e absolutas e o gerenciamento de uma lista de 

dados.  

Atividade 06 - Funções: As funções básicas do Excel.  

Atividade 07 - Gráficos: Conhecendo, criando e formatando gráficos.  

Atividade 08 - Visualização e Impressão: Visualizando e configurando a exibição das planilhas. 

Conhecendo todo o processo de configuração e realização da impressão da planilha. 
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O curso de Internet 11 Essencial foi desenvolvido pensando 

nas reais necessidades de um aluno iniciante. Neste curso, o aluno 

aprende o essencial a respeito da navegação da internet. 

Preocupamo-nos em mostrá-lo como funciona o acesso à internet e os 

equipamentos necessários para estabelecer uma conexão, além de 

ensinar os recursos de webmail, buscas e comunicadores online, tudo 

isso de forma prática e bem diversificada.  

 

Ficha Técnica: 

 

Carga horária média: 6 horas.  

Pré-requisitos: ter feito o curso de Windows.  

A quem se destina: a todas as pessoas independentemente da idade ou profissão.  

Objetivo: preparar o aluno para usufruir com facilidade dos navegadores de internet, serviços de 

webmail, comunicadores online e buscas além de ensinar como a conexão com a internet é 

estabelecida.  

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila.  

 

 

 

 

Internet 11 Essencial 
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Conteúdo do Internet 11 Essencial: 

 

Atividade 01 - Navegando na Internet: Explica-se o que é Rede e Internet, como funciona a 

conexão com a internet e qual o equipamento necessário para navegar. Em seguida são apresentados 

os diferentes tipos de conexão. Inicia-se a navegação com o Google Chrome e descrevem-se as 

mensagens de erro dos navegadores.  

Atividade 02 - Pesquisa na Internet: É ensinado como pesquisar por informações com mais 

eficiência usando dos recursos de pesquisa do Google.  

Atividade 03 - O Webmail: Como criar uma conta de e-mail e como utilizá-la.  

Atividade 04 - Comunicadores Instantâneos: São explanados os programas de mensagens 

instantâneas. É ensinada a instalação do Skype para o ambiente moderno do Windows 8 e para 

Windows Desktop, além de conhecer todos os seus recursos de chat, ligações e videoconferências. 
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O curso de PowerPoint 2013 Essencial foi desenvolvido 

pensando nas reais necessidades do aluno que tem como objetivo 

compreender a criação de apresentações de slides, e ainda, como 

apresentá-las ao público! Neste curso, o aluno aprende o essencial do 

programa PowerPoint. Ele estuda a estrutura do programa, os recursos 

que o PowerPoint fornece, a manipulação da apresentação e ainda são 

dadas inúmeras instruções de como realizar uma boa apresentação, seja 

no âmbito escolar, profissional, religioso etc. Tudo isso é feito utilizando exemplos práticos que 

refletem perfeitamente as situações que o aluno encontrará em seu dia a dia, sendo esse o diferencial 

de nosso curso!  

Ficha Técnica: 

 

Carga horária média: 11 horas.  

Pré-requisitos: ter feito o curso de Windows.  

A quem se destina: a todas as pessoas independentemente da idade ou profissão.  

Objetivo: preparar o aluno para usufruir com facilidade das ferramentas e recursos do PowerPoint e 

apresentar com excelência seus slides ao público.  

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila.  

 

Conteúdo do PowerPoint 2013 Essencial: 

Atividade 01 - Introdução ao Microsoft Office PowerPoint 2013: Nesta primeira atividade 

introdutória o aluno conhecerá a evolução dos equipamentos utilizados nas apresentações e quais são 

os tipos de apresentação de slides. Verá também qual é a finalidade do programa PowerPoint e como 

PowerPoint 2013 Essencial 
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abri-lo. Por fim, como abrir um arquivo de uma apresentação no PowerPoint e os seus modos de 

exibição.  

Atividade 02 - Criando uma Apresentação: Será ensinado do que o slide é composto, como iniciar 

a criação de uma apresentação e como salvá-la. Serão ensinados o que são os layouts do slide, como 

funcionam as caixas de texto e como trabalhar com elas. Por fim, como excluir e adicionar slides.  

Atividade 03 - Editando e Formatando o Slide: O aluno aprenderá sobre a edição do texto do slide 

e como copiar e recortar informações de outro aplicativo (programa). Será estudada a revisão de 

ortografia e como alterar a aparência do slide aplicando temas e cor no fundo do slide.  

Atividade 04 - Formatando o texto da apresentação: O conteúdo dessa atividade será: a 

importância do texto, o alinhamento do texto, os estilos de texto, o tamanho da fonte e o espaçamento 

entre as linhas; como criar um WordArt, uma lista de Marcadores e Numeradores e formatá-la. E para 

finalizar: o que é um SmartArt e como usá-lo.  

Atividade 05 - Ilustrando a Apresentação: Nesta atividade o aluno conhecerá a inserção de uma 

imagem online e uma imagem local. Depois, como redimensioná-las, mudar suas posições, ajustar e 

aplicar efeitos; conhecerá as formas e aprenderá como inseri-las e manuseá-las. Por fim, verá a 

respeito do organograma.  

Atividade 06 - Trabalhando com Tabelas e Gráficos: Será ensinado como inserir os dados na 

tabela, inserir uma nova linha, formatar os dados das células, como inserir uma nova coluna na tabela, 

mesclar e dividir células; os ajustes da largura e altura das colunas e linhas e como inserir imagens na 

tabela. E para terminar: como copiar tabelas do Excel e o vínculo de dados.  

Atividade 07 - Animando e Apresentando os Slides: O aluno aprenderá sobre a transição de 

slides, a transição automática e a inserção de sons durante a transição. Também será estudada a 

numeração de slides, a ordem de exibição e a preparação da exibição dos slides. Por fim, aprenderá a 

pausar a apresentação, como ocultar ou mostrar um slide e como acrescentar anotações neles.  

Atividade 08 - Finalizando a Apresentação: O conteúdo dessa atividade será: como imprimir os 

slides e como imprimir anotações e folhetos. Também será mostrado como enviar a apresentação para 

um CD e, para finalizar, serão dadas dicas valiosíssimas para que o aluno obtenha sucesso em suas 

apresentações em público. 
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O curso Access 2013 Essencial foi criado com o objetivo de 

suprir as necessidades do aluno que possui um certo conhecimento em 

informática e que deseja aprofundar-se na área de criação de bancos de 

dados. Nesse curso, exploramos a definição de banco de dados e os 

seus fundamentos. Conhecemos o seu funcionamento e aplicações, a 

estrutura do programa Access, seus tipos de objetos, ferramentas 

básicas e como alimentá-lo com informações. Esse curso fornece uma 

bagagem de conhecimento que pode ser aplicada também quando o 

aluno se deparar com outros tipos de bancos de dados ou sistemas de 

gestão. Se a intenção do aluno for criar bancos de dados complexos e usar recursos mais avançados, 

inclusive recursos online, esse curso servirá como um forte aliado. Nos preocupamos em fazer tudo 

isso utilizando exemplos práticos, que refletem bem as situações cotidianas.  

 

Ficha Técnica: 

 

Carga horária média: 12 horas.  

Pré-requisitos: ter feito o curso de Windows.  

A quem se destina: a todas as pessoas independentemente da idade ou profissão.  

Objetivo: dar ao aluno uma visão generalista e ensiná-lo a criar, alimentar, interpretar e analisar 

bancos de dados. No final, ele será capaz de planejar todo o sistema de cadastro de informações, e 

ainda, de criar bancos de dados inteligentes de maneira simples e prática.  

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila.  

 

 

Access 2013 Essencial 
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Conteúdo do Access 2013 Essencial: 

 

Atividade 01 - Introdução ao Microsoft Office Access 2013: Nesta introdução será estudada a 

definição de banco de dados e o programa gerenciador de banco de dados. O aluno conhecerá o 

programa Access, aprenderá a abri-lo e a utilizar os modelos prontos. Por fim, são vistos os modos de 

exibição e as possíveis ações com os objetos de um banco de dados.  

Atividade 02 - Trabalhando Com Uma Tabela - I: O aluno aprenderá como criar um novo banco de 

dados, todo o processo de criação de uma tabela, como definir o tipo de dados dos campos, suas 

propriedades e a máscara de entrada.  

Atividade 03 - Trabalhando Com Uma Tabela - II: Essa atividade continuará a ensinar sobre as 

tabelas. Será visto como tratar os campos de dados e será apresentada a estrutura da tabela no Modo 

Folha de Dados. O aluno começará a inserir registros na tabela e aprenderá como manipulá-los por 

completo.  

Atividade 04 - Manipulando a Aparência e os Registros da Tabela: Essa atividade finalizará o 

estudo sobre tabelas. O aluno aprenderá como ajustar a largura das colunas da tabela, ocultar e 

reexibir uma coluna, alterar a fonte e a classificação dos dados. Além do mais, verá como localizar 

registros e substituir informações e o muito utilizado filtro. Para finalizar, é ensinado a respeito da 

visualização, configuração e impressão de uma tabela de dados.  

Atividade 05 - Trabalhando Com Consultas: O aluno verá como criar uma consulta usando o 

assistente, no Modo Design e com base em um critério.  

Atividade 06 - Os Relacionamentos: Tudo sobre relacionamentos: Relacionamento um-para-um, 

relacionamento um-para-muitos, como editar um relacionamento e, para finalizar, a integridade 

referencial.  

Atividade 07 - Os Formulários: O aluno aprenderá o conceito de formulário e verá como criar um 

formulário padrão, dividido, ou através do assistente.  

Atividade 08 - Os Relatórios: O aluno aprenderá o conceito de relatório, a criação de um relatório 

básico e através do assistente. Para finalizar, será ensinado como criar uma etiqueta. 



 
 
 

 Rua João Ramalho, 803 – Conj. 72/73 – Centro – São Vicente – SP – CEP: 11310-050 

tenpus@tenpus.com.br – www.tenpus.com.br – (13) 3021-9772 

 

 

 

  

Atividade 01 – Windows Media Player: utilizando o Windows Media 

Player para ouvir músicas e ver vídeos. 

Atividade 02 – Compactação de Arquivos: compactando e 

descompactando arquivos. 

Atividade 03 – Configurando o Teclado: instalando e alternando entre 

diferentes tipos de teclado. 

Atividade 04 – Instalando Programas: instalando programas pelo autorun, instalando pelos 

arquivos de instalação, e instalando e removendo pelo Painel de controle. 

Atividade 05 – Segurança: conceitos sobre vírus, antivírus, firewall, central de segurança do 

Windows, navegação segura na Web e segurança nos e-mails. 

Atividade 06 – Gravação de CDs: como funciona um gravador, gravação pelo gravador e pelo 

Windows. 

Atividade 07 – Utilizando o Scanner: conhecendo um scanner, instalando e usando o scanner. 

 

Ferramentas 
 


