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FAZER2 CALCULADORA

1 – Criar na pen uma nova pasta com o nome CALC
a) Botão INICIAR / Computador / Disco Amovível (E:) / <Enter> – para abrir
b) Nessa Janela clica em Nova Pasta;
c) O sistema cria uma nova pasta chamada Nova pasta (1…2…)
Se esse nome estiver a azul e com o cursor a piscar basta escrever o nome
que lhe quer atribuir e clicar em <Enter>;
Se não, clique sobre Nova pasta com o botão direito do rato e escolha Mudar
Nome … e depois escreva o nome e dê <Enter>;
d) Fecha a janela clicando no X (canto superior direito);
2 – Criar nessa pasta um ficheiro com o nome RESULTADO
a) Botão INICIAR / Todos os Programas /Acessórios / Bloco de Notas
b) No espaço em branco (espaço de trabalho) escrever o seguinte:
“12345679 X 81 = “
c) Na nova Janela “Guardar Como” escolhe com o rato a sua pen e a pasta CALC,
com cliques, para que o nome desta pasta fique no campo da primeira linha da
janela;
d) Dê um novo nome ao ficheiro, RESULTADO, escolha o tipo e clique “Guardar”.
3 – Activar a CALCULADORA
a) Botão INICIAR / Todos os Programas / Acessórios / Calculadora.
b) Digite o multiplicando escolhendo os algarismos com o botão esquerdo do rato
ou teclando nas teclas numéricas;
c) Clique no sinal * (asterisco, símbolo da multiplicação);
d) Digite o multiplicador e clique no sinal = para obter o resultado.
4 – Copiar o resultado da Calculadora para o Ficheiro
a) Na calculadora clique no menu Editar e seleccione Copiar
b) Na barra de tarefas activas (rodapé do ecrã) clique sobre a entrada
correspondente ao seu ficheiro (Bloco de Notas)
c) No seu ficheiro posicione o cursor (ponto de inserção) a seguir ao sinal =
d) Clique no menu Editar e seleccione Colar
e) Se o procedimento ficou correcto feche o ficheiro RESULTADO (Menu
Ficheiro / Sair) e repare que a inteligência do sistema permite-lhe perceber que
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houve uma alteração no conteúdo do ficheiro que ainda não foi guardada e vai-lhe
lembrar esse facto. Responda em conformidade.
5 - Retire a pen:
Clique no triângulo na barra de rodapé, à direita,

e, na

janela que se abrir, clique no símbolo pen
que há-de fazer abrir uma nova
janela onde clicará sobre a indicação da sua pen:

e aguarde a resposta do sitema.
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