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BACKUP NO COMPUTADOR 

Backup é um termo em inglês que tem o significado de cópia de segurança. É 

frequentemente utilizado na informática para indicar a existência de cópia de um ou 

mais arquivos guardados em diferentes dispositivos de armazenamento. Se, por 

qualquer motivo, houver perda dos arquivos originais, a cópia de segurança 

armazenada pode ser restaurada para repor os dados perdidos. 

 É um procedimento altamente recomendável devido a frequência com que se 

perde informação digital, seja por ações despropositadas do usuário ou mau 

funcionamento dos sistemas. 

 Uma forma de fazer backup é utilizar um disco rígido externo, um pendrive, CD 

ou DVD, dentre outros. Hoje em dia é muito frequente haver a disponibilização do 

serviço de backup por servidores online, sendo alguns dos mais famosos dropbox, 

icloud, ou google docs. O backup online tem a vantagem de permitir o acesso aos 

dados guardados a partir de qualquer computador com acesso à internet. 

 



 

VÍRUS DE COMPUTADOR 

 

 Vírus são pequenos programas desenvolvidos 

com o objetivo de causar algum dano ao computador. 

 Por que alguém lança um vírus pela internet é 

uma das questões importantes. Pode ser 

simplesmente uma brincadeira sem graça para apagar 

arquivos e alterar o sistema operacional do usuário 

infectado ou roubar informações sigilosas. 

 

TIPOS DE VÍRUS 

 Há muitos tipos de vírus, os mais conhecidos são os simples, que infectam 

programas e arquivos e são normalmente ativados quando o usuário clica em algum 

link de internet ou programa executável (aqueles de terminação. Exe). 

 Outro tipo é o cavalo de tróia, também conhecido como trojan (trojan horse), 

que parece ser um programa útil, um jogo, por exemplo, mas que na verdade é usado 

para roubar senhas. O terceiro tipo bastante conhecido é o worm, mais prejudicial que 

os outros vírus, pois consegue se multiplicar sozinho e ampliar a infecção para outros 

computadores via internet. 

 Quem desenvolve esses vírus são pessoas com grande conhecimento em 

programação e em sistema operacional de computadores. 

 



 

VOCÊ SABE O QUE É UM HACKER? 

 Hacker é uma pessoa que possui interesse e um bom conhecimento na área 

da informática, sendo capaz de fazer modificações em algum sistema informático. 

 Alguns hackers são contratados por grandes empresas para testarem a 

segurança dos sistemas informático. 

 Alguns hackers são contratados por grandes empresas para testarem a 

segurança dos seus sistemas informáticos. Dessa forma, os hackers tentam entrar no 

sistema, descobrindo as suas fragilidades para melhorar a segurança e prevenir 

futuros ataques. 

 

HACKER E CRACKER 

Muitas das atividades dos hackers são ilícitas e se forem descobertas eles serão 

processados e podem sofrer pena de prisão.  Apesar disso, muitas vezes uma pessoa 

que usa os seus conhecimentos de informática e programação para praticar atos 

ilegais são conhecidas como crackers e não hackers. 

 Enquanto a maioria dos hackers usa o seu conhecimento para demostrar a 

vulnerabilidade de um sistema, os crackers têm como objetivo danificá-lo ou modifica-

lo para obter algum tipo de beneficio. 

 Frequentemente, alguns hackers desenvolvem softwares para outros 

utilizadores se protegerem de eventuais ataques de crackers. 

 Ou seja, os crackers usam seu conhecimento para o mal, enquanto os hackers 

tentam proteger os computadores.  

 



 

ATIVIDADE 

Dentro de cada quadro abaixo existe uma frase com duas opções de respostas. 

Circule a opção que representa a frase. 

 



ATIVIDADES DE INGLÊS 

TEACHER: RENARA LOUREIRO 

NAME: _______________________________________________________GRADE: 

5th. 

CHRISTMAS/ NATAL  

1- Hello, students! Nessa apostila vamos trabalhar o conteúdo CHRISTMAS 

(NATAL), conheça alguns símbolos do Natal em inglês e encontre-os no Word 

Search (caça palavras): 

 

 



2- Pinte o SANTA CLAUS: 

 

 

 
 

 

 

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!!  

 

KISSES FOR YOU!!  

 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Atividade 01: Digam-me ai quem não gosta de futebol? A maioria dos 

brasileiros adora futebol e o Brasil é o país do futebol. Nessa atividade 

você irá ligar os pontos em ordem alfabética para formar a quadra. Em 

seguida com ajuda de seus pais escreva o que podemos encontrar em 

um campo de futebol.  

 

 

 



ARTE – Turma: 5º ano                             Data:_______/_________/_________. 

Escola: Centro de Educação Municipal. 

Professora: Loreci M. G. Pozzer. 

Aluno (a):______________________________________________________.   

 
Com vocês, a personagem 

 

 Observe a imagem e depois responda. 
 

 
 

1. Quais das personagens acima você conhece? Escreva os nomes: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Escreva no espaço abaixo as características físicas e psicológicas  de pelo menos 

duas das personagens da imagem acima. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



  

Você já deve ter visto cachorros que voam e carros que viram robôs em 

histórias em quadrinhos, filme e livros.  Isso ocorre porque uma personagem pode ser 

qualquer coisa, um ser humano, um animal, um objeto, um ser inventado. Uma 

personagem é uma criação artística, e está presente na literatura, nos cinema, no 

teatro e na história em quadrinhos, por exemplo. 

 

 
 

Compondo expressões 

  
 O nome da personagem abaixo é Calvin. Ela foi criada em 1985 pelo artista 

norte-americano Bill Watterson. Note que, para cada situação, a personagem revela 

uma expressão diferente.  

 

 



  
  

Observando a história em quadrinhos de “Calvin e Haroldo,” responda: 
 
3. Quais gestos e expressões corporais mostram que a personagem está irritada? 

Descreva qual ação a personagem está fazendo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Observe novamente o quadro da história em quadrinhos e circule os momentos em 

que Calvin está feliz. 

 
 Uma das principais formas de se comunicar nas histórias em quadrinhos é 

explorar os gestos e as expressões faciais. Por meio deles, o artista consegue 

transmitir o estado emocional da personagem na cena.  

 Outra maneira de construir elementos expressivos nos quadrinhos é por meio 

dos balões de texto. Eles podem conter a fala, o pensamento ou o estado emocional 

das personagens.  

 
 

 



 

CONHECENDO O ARTISTA 

 

 Mafalda é uma garota muito questionadora. Essa personagem tornou-se 

símbolo da contestação e da liberdade, pois ela não se conforma com a situação do 

mundo em que vive. Aos 6 anos, ela descobre as informações pelo rádio, pelo jornal e 

pela televisão, e passa a questionar tudo: a política, a moral, a cultura e até a 

economia. O mundo que Mafalda descobriu estava de pernas para o ar, como 

podemos ver na tira abaixo. Observe a tirinha e depois responda as questões abaixo: 

 

 
 

5. Que informações ela pode ter descoberto pelos meios de comunicação que a 

deixaram tão preocupada com o mundo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. E você, concorda com a Mafalda? O mundo realmente está doente?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



7. Descobrimos que uma história em quadrinhos se inicia com a criação de uma 

personagem. É a partir dela que todos os fatos se desenvolvem na história. Vamos 

criar uma personagem seguindo as etapas abaixo. 

 

PRIMEIRA ETAPA 

a. Dê um nome à personagem que você irá criar. 

b. Defina suas características físicas (loira, morena, alta, baixa, magra, etc.). 

c. Defina suas características psicológicas (brava, tranqüila, preguiçosa, etc.). 

 

SEGUNDA ETAPA 

d. Desenhe essa personagem a partir dos detalhes que criou.  

e. Depois, faça outros desenhos dessa personagem, nas seguintes situações: 

- sorrindo;           

- chorando;                

- assustada. 

 

Importante: desenhe sua personagem conforme pede em cada quadro. Mas não 

esqueça, em todos os quadros você irá desenhar a mesma personagem só irá 

modificar a expressão facial. Faça com capricho!  

 



 

NOME DA PERSONAGEM: ________________________________________ 

 

Desenhe a personagem que você criou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhe a personagem BRAVA: 

Desenhe a personagem CHORANDO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhe a personagem ASSUSTADA: 

 


