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MÓDULO 1 

 

Conhecendo melhor o celular (smartphone) 

Os celulares são microcomputadores que nos permitem 

realizar nossos trabalhos ou estudos do dia a dia em 

qualquer lugar que desejamos, nos entretêm e nos ajudam 

a estar conectados com milhares de pessoas no mundo todo 

através das redes sociais e dos aplicativos de comunicação. 

Atualmente, o celular tornou-se um aparelho indispensável 

na vida de milhões de pessoas, tanto que já existem mais 

celulares do que pessoas no mundo.  

Os celulares avançaram tanto que hoje é comum serem 

conhecidos como smartphones, devido à grande quantidade 

de funcionalidades que possuem. 

 

➢ Funcionalidades 

• Ligando e Desligando    

Para ligar o celular ou smartphone é necessário apenas 

segurar apertado o botão de liga/desliga, situado geralmente 

no canto superior direito do celular, até inicializar a tela. Para 
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desligar, utilize o mesmo comando, segure apertado o botão 

até a tela se encerrar.  

 

• Lanterna e rotação de tela 

Para ter acesso a lanterna e a função de rotacionar a tela, 

precisamos deslizar o dedo pela tela da parte superior para 

baixo. 

1) “Função lanterna”. 

2) “Rotação de tela”. 
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• Despertador 

1) Entre no aplicativo “Relógio”. 

2) Os horários mostrados são os horários salvos para 

despertar. 

3) O sinal de “+” indica que ali você pode criar novas 

opções de horários. 

1 

2 
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4) Mostra como criar novos horários. Primeiro, você 

escolhe o horário desejado, em seguida seleciona a 

“etiqueta”, ou seja, o título de seu despertador, como 

por exemplo: remédio. Já no botão, “repetir”, você 

seleciona caso deseje que esse despertador se repita 

por mais dias da semana. 

3 

2 1 
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• Calculadora  

      

4 

1 
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A calculadora vertical serve para contas básicas, como 

somar, subtrair, dividir, entre outros. E a calculadora 

horizontal (exige a “rotação de tela” ativado) transforma-se 

em uma calculadora científica para contas mais complexas, 

como: raiz, potenciação, entre outros. 

 

• Calendário 

1) Entre em “Agenda”. 

2) Ao clicar no mês com a setinha ao lado, abre o 

calendário. Deslizando a agenda da direita para 

esquerda, você vai para o próximo mês, deslizando da 

esquerda para direita, vai para o mês anterior. 
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3) Ao clicar no “+”, você pode escolher qualquer das 

opções do número 4 - meta, lembrete ou evento. A 

próxima imagem mostra como criar um lembrete. 

Escrevendo o nome do lembrete e a data de tal evento. 

   

1 

2 

3 

4 
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“Lembre-me de...” – Coloque o título de seu lembrete 

 

• Agenda de contatos     

1) Entre no aplicativo de “Contatos”. Em seguida você 

será direcionado para uma agenda, na qual tem todos 

seus contatos salvos.  

2) O “+” significa adicionar novo contato, como mostrado 

na imagem a seguir e, para adicionar, basta colocar o 

nome e número. 

3) Voltando para a agenda, ao clicar em um contato, vai 

abrir o perfil do contato, nesse perfil no canto superior 

direito tem três pontinhos, como ilustrado na mãozinha 

de número 3. Ali você tem a opção de excluir o contato 

caso queira. 

Como dito anteriormente, no perfil existem também as 

opções de ligar para o número, como mostrado pela 
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mãozinha 4, ou mandar uma mensagem, como na 

mãozinha 5. 

   

   

1 

2 

3 

4 

5 
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• Ligações e mensagens 

1) É o aplicativo para realizar ligações 

2) É o aplicativo para enviar e receber mensagens 

3) Se entrarmos no aplicativo de ligações (mãozinha 1), 

encontramos a tela para escrever o número da ligação 

ou podemos entrar na agenda, como ensinado 

anteriormente. Após escrever o número, basta apertar 

“chamar”. 

   

 

4) No aplicativo de mensagem (mãozinha 2), iremos para 

uma tela, como na terceira imagem, onde ficam 

registradas todas as conversas. Ao clicar em “iniciar 

chat”, você pode enviar uma mensagem nova. 

3 
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5) Para iniciar uma mensagem, você deve primeiro 

escolher o contato para quem enviar. 

6) Local para escrever a mensagem a ser enviada. Após 

escrever, aperte a setinha do lado, que aponta para 

direita, para enviar a mensagem. 

   

 

 

4 

5 
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• Câmera 

1) Entre no aplicativo da “Câmera”. 

2) É o aplicativo de “Galeria”, onde ficam salvas todas as 

fotos e os vídeos. 

3) “Temporizador”: ele determina o tempo de intervalo 

para que o aparelho faça a foto sozinho, sem que você 

precise apertar o botão. 

4) “Flash”: Utilizado para tirar fotos no escuro. 

5) Mostra a última foto ou vídeo feito. 

6) Muda a câmera traseira para frontal e vice e versa. 

7) Botão para tirar a foto. 

8) Botão para filmar. 

6 
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1 
2 

4 

5 
67
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MÓDULO 2 

 

Internet 

A internet é uma rede, onde milhões de computadores estão 

conectados, capazes de realizar diversos serviços. É 

considerada por muitas pessoas um dos mais importantes 

desenvolvimentos da história da humanidade. 

E assim como os computadores, os celulares também 

possuem a opção de vincular-se à internet para realizar 

várias funções. 

Para acessar à internet no seu celular, você deve localizar o 

seu navegador. 

 

➢ Navegadores 
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➢ Pesquisas no Google 

O Google é uma das plataformas de pesquisa na internet 

mais utilizada no mundo. Com o auxílio dele, você consegue 

pesquisar sobre vários assuntos de seu interesse. 

Vamos ver um exemplo de pesquisa utilizando o Google: 

1) Entre no aplicativo do “Google Chrome” para navegar 

na internet. 

2) Pesquise sobre assuntos de seu interesse. 

    

 

 

1 

2 
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3) Por exemplo, previsão do tempo na cidade de Jandaia 

do Sul. 

 

 

➢ Fake News 

Fake News são notícias falsas publicadas em páginas online 

como se fossem informações reais e, dessa forma, se 

espalham rapidamente. A seguir há 5 dicas de como evitá-

las: 

1)  É muito importante que você verifique o site onde a 

notícia foi publicada, pois é comum encontrar tais 

notícias em sites e blogs que são feitos com o intuito 

apenas de divulgar notícias falsas. 

3 
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2) Dê preferência a sites confiáveis, pois sites grandes 

perdem muita credibilidade por postarem notícias 

falsas. 

3) Pesquise a notícia na internet, caso seja verdadeira 

encontrará a mesma em diversos outros sites 

confiáveis. 

4) Independente do site que você visitar, confira a fonte 

da matéria.  

5) Verifique se há erros gramaticais na matéria, sites com 

grande credibilidade tendem a ter extremo cuidado com 

isso.  

 

Existem sites para identificar fake News como: 

1. Fato ou Fake 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/ 

 

2. Comprova 

https://projetocomprova.com.br/ 

 

3. Agência Pública – Truco 

https://apublica.org/ 

 

4. Aos fatos 

https://www.aosfatos.org/ 

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/
https://projetocomprova.com.br/
https://apublica.org/
https://www.aosfatos.org/
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5. Fake Check – Detector de Fake News 

http://nilc-fakenews.herokuapp.com/ 

 

6. Boatos 

https://www.boatos.org/ 

Todas as plataformas online citadas acima têm o mesmo 

objetivo, verificar se o conteúdo das notícias compartilhadas 

é uma Fake News ou não. 

 

➢ Segurança 

Apesar de todas as utilidades benéficas da internet, 

devemos saber nos proteger e isso requer alguns cuidados. 

Por isso, é muito importante que você seja informado dos 

riscos aos quais está exposto, nesse sentido: 

1)  Cuidados ao divulgar informações pessoais 

Evitar cadastrar dados como endereço, telefones, 

números de documentos e cartões. Quando for 

necessária a utilização, como para fazer compras 

online, verificar se o site é confiável. Também evite 

fornecer esses dados através de computadores 

públicos ou redes de Wi-Fi público. 

 

http://nilc-fakenews.herokuapp.com/
https://www.boatos.org/
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2) Cuidado ao instalar programas em seu computador 

ou celular 

Diversos programas piratas oferecem riscos para a 

navegação segura na internet, podendo vir junto com o 

programa diversos vírus. 

 

3) Downloads de arquivos 

Os downloads de arquivos online são a forma mais 

comum de se obter vírus, prejudicando a forma de 

navegação segura na internet. Para evitar tais 

problemas, faça downloads apenas em sites confiáveis. 

 

4) Atenção a anúncios duvidosos 

Esses são os principais responsáveis pelos problemas 

com vírus e perda de segurança na internet. Quando 

aqueles anúncios, que aparecem geralmente “pulando” 

na tela ocorrerem, feche-os, apertando, com cuidado 

no X ou no botão fechar. 

 

5) Atenção aos e-mails falsos 

Existem diversos e-mail falsos que parecem reais, às 

vezes apresentando serviços, informando que você 

ganhou prêmios, entre outros, e com isso os hackers 

têm acesso a suas informações pessoais. Ignore esses 

e-mails.  
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MÓDULO 3 

 

Redes Wi-Fi 

O Wi-Fi é uma tecnologia que utiliza ondas de rádio para 

transmitir as informações de Internet, que são enviadas 

através do roteador, que recebe os sinais, decodifica e os 

emite a partir de uma antena.  

Os sinais de Wi-Fi enviado pelos roteadores podem ser 

transmitidos por cabo, linha telefônica ou ondas de rádio. 

As ondas de Wi-Fi são vulneráveis a interferências físicas, 

como paredes e eletrodomésticos. Por isso mesmo o 

roteador deve ter uma boa localização, de preferência no 

centro da casa e em um ponto alto para aumentar a 

propagação de sinal. Caso sua casa seja muito grande ou 

de vários andares, opte por usar um repetidor para aumentar 

o alcance que o sinal chegará aos vários cômodos. 

Não se esqueça de proteger sua rede, cadastre uma senha 

que não seja fácil de descobrir, de forma que nenhum 

vizinho utilize de sua internet, lembrando que quanto mais 

pessoas utilizam a internet, mais lenta ela fica. 
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Atrás do roteador está localizado o botão Reset, que serve 

para retomar as configurações iniciais. Apenas utilize por 

ordem de um assistente da internet contratada. 
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MÓDULO 4 

 

E-mail 

O e-mail é um dos meios de comunicação mais utilizados 

atualmente, baseado no envio e recebimento de mensagens 

eletrônicas através da internet. 

➢ Criando um e-mail - Gmail 

Para acessar o Gmail você deve criar uma conta. Essa conta 

do Gmail está conectada ao Google e Youtube. 

• Acessando ou criando uma conta do Gmail 

 

       

1 

2 

3 
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1) Entre no aplicativo do “Gmail”. 

2) Caso você já tenha uma conta, entre, fazendo login. 

3) Caso contrário, vá em “Criar conta”. 

4) Preencha os campos de “Nome” e “Sobrenome”. 

5) Preencha as informações com a data de seu 

nascimento, dia, mês e ano, e seu gênero. 

 

  

4 
5 
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6) Escolha um endereço de e-mail único para você, 

nenhum endereço de e-mail será igual de outra pessoa. 

7) Em seguida, escolha uma senha, a qual será somente 

sua também. 

 

É importante dizer que seu endereço deve ser único e que 

você deve lembrar sempre dele e de sua senha para acessar 

sua conta. 

 

 

6 7 
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Caso você queira, adicionar seu número de celular, vá em 

“Sim”, caso contrário vá em “Pular”. 

 

• Criando um e-mail 

Em seguida, vá em “próximo”, e pronto, seu e-mail está 

criado. Depois, você será direcionado para a Caixa de 

Entrada, onde você recebe todos os seus e-mails. 

1) No sinal de “+”, você será direcionado à página de 

escrever e-mail, como na próxima imagem: 
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Para enviar um e-mail, primeiro 

deve-se preencher os campos: 

Para: Campo onde é digitado o 

e-mail da pessoa para qual 

você deseja enviar a 

mensagem. 

Assunto: Neste campo você 

deve dizer o assunto da 

mensagem, a que seu texto se 

refere. 

1 
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Escrever e-mail: Campo onde você escreve o texto 

para enviar ao destinatário. 

Estes símbolos ficam localizados no canto superior da 

tela do escrevendo e-mail. 

 

 

1) O clips serve para anexar algum arquivo, se você 

quiser enviar um documento, um vídeo ou uma foto. 

2) A setinha é para enviar a mensagem. 

3) Os três pontinhos mostram a opção de salvar o 

rascunho. Assim, caso você queira enviar a mensagem 

depois, sem precisar escrevê-la novamente, ela estará 

salva nos rascunhos.  

 

Play store 

O Play store é a loja oficial de aplicativos para celulares e 

tablets que possuem o sistema operacional Android. Através 

dela você tem a opção de baixar milhões de aplicativos para 

seu celular, sendo a maioria deles gratuitos e a outra parte, 

pagos. Além disso, a Play store também oferece livros, 

músicas, revistas e filmes. 

1 2 3 
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➢ Conectando no Play store 

Para criar sua conta no Play store primeiro você deve abrir 

o aplicativo do “Play store”. 

 

Quando abrir o programa, você deverá cadastrar a sua conta 

para poder utilizar o aplicativo. Para isso, siga os passos 

seguintes: 

1) Digite o mesmo e-mail que você usou para criar o 

Gmail. 

2) Digite a senha. 

3) Concorde com os termos de uso e as políticas de 

privacidade e está pronto. 

 

• Categorias, desinstalar e instalar 

1) Campo para pesquisar qualquer aplicativo que queira. 

2) Essa barra tem as opções de jogos, apps, filmes e 

livros, onde você escolhe a categoria do que deseja. 

Vale lembrar que a seção de filmes e livros é paga.  
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3) A barra com a seção de categorias rola da direita para 

esquerda e vice e versa. Entrando na seção “Categoria” 

vemos todas as categorias de aplicativos, como: 

beleza, clima, compras, etc. 

4) Os três risquinhos, do lado esquerdo superior da tela, 

abrem uma aba para seu perfil, como na próxima 

imagem. 

       

 

5) Para desinstalar um programa devemos ir nos três 

risquinhos, como no tópico anterior, em seguida ir em 

“Meus apps e jogos”. 

1 

2 

3 

4 
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6) Vá na seção “Instalados”. 

7) Clique no nome do aplicativo, que você deseja 

desinstalar. 

             

 

8) Em seguida, vá em “desinstalar”. 

5 

6 

7 
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Para instalarmos um programa, devemos voltar ao 

tópico 1) sobre como pesquisar no Play Store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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1) Pesquise o nome do aplicativo desejado, por exemplo, 

Amazon. 

2) Entre no aplicativo que estava procurando.  

3) Clique em “Instalar”. 

 

   

  

1 

2 

3 
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MÓDULO 5 

 

Facebook 

O Facebook é uma rede social, na qual se pode interagir 

com as pessoas através de mensagens, fotos, vídeos, entre 

outros. 

 

➢ Criando um perfil 

1) Vá em “Criar conta”. 

2) Preencha os campos com seu nome e sobrenome. 
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3) Selecione a data de seu nascimento e vá em “avançar”. 

4) Selecione seu gênero e vá em “avançar”. 

   

 

1 

2 

3 4 
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5) Adicione o número de seu celular. 

6) Em seguida, escolha uma senha. 

 

    

 

7) Em seguida vá em “Cadastrar-se”. 

5 

6 
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➢ Funções 

Como vemos na primeira imagem, chamada de Feed (a 

página inicial do Facebook), tem-se várias funções: 

1) “Search”, ou em português, pesquisa. Serve para você 

pesquisar o que deseja. 

2) “Feed” é a página inicial do Facebook 

3) O sininho mostra suas notificações. 

 

7 
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4) Se você clicar na sua foto é um atalho para você ir ao 

seu perfil. 

5) “No que você está pensando?” serve para fazer uma 

postagem 

6) É onde fica os status de seus amigos.  

 

Como dito no tópico 6), vemos como fazer uma 

postagem e suas opções, você pode escrever um texto, 

colocar fotos ou vídeos, marcar um amigo, fazer um 

check-in da sua localização atual, entre diversas 

opções. 

1 

2

4

3 

5

6

5
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Ao deslizar a tela para ver as postagens de seus amigos, 

você tem três opções para cada publicação: 

1) “Curtir”, para quando você gostou da publicação de seu 

amigo, caso você mantiver o dedo segurado em curtir, 

aparecerão outras opções de ações para a publicação, 

como amei, haha, uau, triste ou grr. 

2) “Comentar”, caso você queira comentar a publicação, 

escrever algo sobre a postagem. 

3) “Compartilhar”, onde você tem diversas opções de 

compartilhamento. 
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Quando você clica em “compartilhar”, você recebe as 

opções como na primeira imagem, você pode adicionar 

uma descrição ou somente compartilhar sem escrever 

nada. Você também pode enviar a publicação por 

Messenger, que é o chat do Facebook, ou ir em “Mais 

opções...” onde abrem mais opções como na segunda 

imagem, que você pode escolher se quer compartilhar 

pelo WhatsApp, Instagram, Gmail, mensagens, entre 

outros. 
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WhatsApp 

 

 

➢ Criando uma conta 

     

Após concordar com o termos e continuar, você deve inserir 

seu número de telefone com DDD. Em seguida você 
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receberá um código por mensagem para a confirmação de 

seu número, como na imagem a seguir. 

Insira o código de verificação que você recebeu e está 

pronto para uso. 
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➢ Funções 

1) A página principal é onde ficam todas as conversas e 

grupos. E para adicionar uma conversa, basta ir na 

mãozinha 1, em seguida procurar o contato da pessoa 

desejada. 

2) Na câmera, você pode tanto tirar uma foto ou escolher 

uma da galeria para seu status. 

 

  

 

 

1 

2 
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3) Nos três pontinhos, você tem diversas opções como: 

▪ “Novo grupo”, onde você pode criar um grupo com 

seus amigos.  

▪ “Nova transmissão” mais utilizado para comércio, 

facilita para você divulgar um trabalho. 

▪ “WhatsApp web” para poder conectar o WhatsApp 

pelo computador. 

▪ “Mensagens favoritas” são as mensagens que 

você marca com uma estrelinha, favoritando-a. 

▪ “Configurações” são as configurações do 

aplicativo, como a foto, entre outros. 

4) No status, você pode tanto postar uma foto ou 

mensagem, quanto visualizar o status de seus 

contatos. Lembrando que os status têm duração de 24 

horas apenas. 

5) Na canetinha, você pode postar uma mensagem e, na 

câmera, você pode postar uma foto tirada na hora ou 

da galeria. 

6) Em chamadas, ficam registrada todas ligações que 

você realiza, tanto por vídeo quanto apenas por áudio.  
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Ao entrar na conversa de algum contato, você tem diversas 

opções, como: 

7) Vídeo-chamada, onde você pode ligar por vídeo para a 

outra pessoa. 

8) O telefone que faz uma ligação apenas por áudio. 

 

4 6 

5 
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9) Para enviar mensagem, basta escrevê-la no campo em 

branco e, em seguida, clicar na setinha do lado direito. 

10) Se você quiser incluir na conversa alguns emoticons 

(as famosas carinhas), clique no rostinho ao lado 

esquerdo do campo em branco, onde se escreve a 

mensagem. 

 

 

 

8 7 
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11) O “clips” significa anexar algo, ao clicar você recebe 

várias opções, como enviar um documento, entrar na 

câmera para tirar uma foto para enviar, entrar na galeria 

para enviar uma foto já salva, enviar um áudio, enviar 

sua localização atual ou um contato. 

12) Ao clicar segurando o microfone, você pode gravar um 

áudio para enviar. Caso o áudio seja grande e você não 

quer ficar segurando o tempo inteiro, só puxar o 

microfone para cima, como na próxima imagem. 

  

9 

10 

11 12 
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Youtube 

 

 

O Youtube é uma plataforma de compartilhamento de 

vídeos, além de conter diversos tipos de vídeos que você 

pode acessar, como: vídeo clips, vídeos aulas, tutoriais, 

entre outros. 

1) Na página Início, temos uma aba com diversas opções, 

como: 

▪ Em alta: Onde se mostram os vídeos mais 

visualizados e virais do momento. 

▪ Inscritos: Mostra os canais e vídeos dos canais, 

nos quais você está inscrito. 

▪ Caixa de entrada: Aparecem as mensagens 

recebidas e notificações de vídeos postados 

recentemente acerca dos canais que você está 

inscrito. 

▪ Biblioteca: Aparecem os últimos vídeos 

assistidos, seus vídeos (caso tenha postado 

algum) e seus vídeos marcados como “Gostei”. 
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2) Na lupa é a sessão de busca, onde assim que você 

clicar, aparecerá um campo para você escrever o que 

deseja pesquisar. 

 

1 
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3) Assim que se concluir a pesquisar, você receberá o 

resultado dos vídeos encontrados sobre o que você 

digitou para pesquisar. 

4) Entrando em um vídeo, temos as opções de “Curti” que 

é a mãozinha fazendo “joinha” ou o “Não gostei” que é 

a mãozinha fazendo sinal para baixo. Também temos a 

opção “Compartilhar” e “Salvar” para sua Biblioteca, 

como dito no tópico anterior. 

5) Ao lado do nome do canal, temos a opção de 

“Inscrever-se”, após clicar ali e estando escrito, você 

3 

4 
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começa a ser notificado, quando um vídeo novo é 

postado. 

 

 

Como dito no tópico 4, temos a opção de “Compartilhar”. 

Quando clicamos nessa opção abrem diversas formas 

possíveis de compartilhá-la, como pelo WhatsApp, copiando 

o link para enviar de alguma outra forma, por mensagem, e-

mail, entre outros. 
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4Shared 

 

O 4shared é um aplicativo para download de músicas e 

vídeos. 

 

               

Ao abrir o aplicativo você será direcionado para a página de 

início. 

1 
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1) É onde abrem as opções, como na segunda imagem, 

para iniciar os downloads. 

           

 

2) Após escolher a opção, você será direcionado para a 

pesquisa, onde você escreverá o nome da música ou 

do vídeo, entre outros. 

3) Quando encontrar a música desejada, basta clicar nos 

três pontinhos para abrir a opção de download. 

 

 

3 



56 
 

 

             

4) Clique em “download” para baixar a música desejada. 

5) A aba logo embaixo da aba de pesquisar, mostra as 

categorias com os arquivos que já foram baixados. 

 

Spotify 

 

4 

5 
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O Spotify é um aplicativo de música pago, de downloads de 

músicas para serem escutadas tanto online quanto off-line. 

           

 

1) Ao entrar no aplicativo, você será direcionado à página 

inicial, como na primeira imagem. Em “início”, 

aparecerão suas músicas mais tocadas, algumas 

músicas que o aplicativo acha que você poderá gostar 

e mais opções, conforme você for descendo 

(deslizando o dedo na tela na direção de baixo para 

cima). Cada quadradinho na página é uma determinada 

playlist. 

2 
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2)  A opção “busca” vai para página, onde você pode 

procurar a música desejada, por cantor(a) ou, até 

mesmo, escolher o gênero das músicas que pretende 

escutar. 

             

 

3) Em “sua biblioteca”, ficam guardada as músicas que 

você curtiu e as playlists criadas ou seguidas por você. 

4) O coraçãozinho significa que você curtiu a música e ela 

irá para a pasta da biblioteca. 

5) As setinhas voltando uma na outra, quando 

selecionadas, são para repetir a música. 

3 

4 

5 

7 
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6) As setinhas cruzando são para escutar as músicas 

aleatoriamente. 

7) Os sinais no centro são para comandar a música, a 

setinha para esquerda volta para música anterior, a 

setinha para direita vai para próxima música e a bolinha 

do meio é para pausar ou reproduzir a música. 

8) Como dito no tópico 2, para pesquisar basta digitar o 

nome da música ou do(a) cantor(a) e dar “enter”. Em 

seguida aparecerá o perfil do(a) cantor(a) com algumas 

playlist relacionadas a ele(a). Ao entrar no perfil do 

mesmo, você terá acesso a todas músicas disponíveis 

dele(a). 

  

8 
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MÓDULO 6 

 

Aplicativos bancários 

Com a correria na rotina das pessoas ultimamente, elas têm 

optado pela praticidade dos aplicativos bancários que nos 

oferecem os principais serviços na palma da mão.  

➢ Banco do Brasil 

 

1) Ao entrar no aplicativo, você será direcionado para a 

página de login. Clicando em Entrar, você deve 

preencher o campo com sua senha e entrar. 

2) Ao entrar, você irá para a página principal, onde você 

já tem diversas opções, como: 

Extratos: onde você pode ver os extratos da sua conta 

corrente, cartão ou poupança. 

Transferências: serve para transferir um dinheiro da 

sua conta para outra conta do Banco do Brasil. 
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Recarga: serve para comprar uma recarregar de 

celular. 

Pagamentos: após clicar em pagamentos, você será 

direcionado para a câmera para tirar foto do código de 

barras e realizar o pagamento. 

Empréstimos: Para você realizar um empréstimo com 

o banco. 

Investimentos: Caso deseje fazer um investimento. 

 

          

 

 

2 
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3) Em “Menu” você tem mais opções, como na próxima 

imagem: 

 

 

➢ Caixa 

 

1) Ao entrar no aplicativo, você deverá fazer seu login. 

2) Ao entrar, você irá para a página principal, onde você 

já tem diversas opções, como: 

Extratos: onde você pode ver os extratos da sua conta 

corrente, cartão ou poupança. 
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Transferências: serve para transferir um dinheiro da 

sua conta para outra conta do mesmo banco. 

Pagamentos: após clicar em “pagamentos”, você será 

direcionado para preencher os dados com o número de 

código de barras do boleto para o pagamento. 

Investimentos: Caso deseje fazer um investimento. 
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 http://www.jandaiadosul.ufpr.br/extensao/por-dentro-do-computador/ 

https://pordentrodocomputadorblog.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/pordentrodocomputador/ 

https://www.instagram.com/pordentrodocomputador/ 

https://www.youtube.com/pordentrodocomputador/ 

pordentrodocomputador@ufpr.br 

pordentrodocomputador@gmail.com 
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