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Resumo 

 
O seguinte relatório foi elaborado no âmbito da disciplina de estágio curricular, do Curso de 

Especialização Tecnológica de Instalação e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos, da 

escola superior de tecnologia e gestão agrupada no Instituto Politécnico da Guarda.  

 

Ao longo das 400 horas de estágio realizadas na empresa “SC-Informática” foram elaboradas 

inúmeras tarefas tais como trabalho em hardware, software e quando necessário em trabalho 

administrativo. 

 

Todo o trabalho desenvolvido em hardware baseou-se em troca de componentes físicos de um 

computador. Muitos desses componentes encontravam-se danificados ou mesmo em fim de vida, 

procuramos sempre tentar recuperar os componentes danificados, caso compensasse a nível 

monetário a troca por um novo. Os trabalhos propostos pela direção foram sempre 

supervisionados por um superior. 

 

O trabalho em software baseou-se em instalação de programas necessários apos a formatação de 

um computador e na realização de uma ementa de um restaurante. Todos os programas são 

escolhidos pela empresa, tendo como objectivo satisfazer os clientes com as melhores 

ferramentas do mercado. A ementa do restaurante foi realizada através dos meus conhecimentos e 

realizada em OpenOffice, programa esse escolhido pelo cliente por ser gratuito. 

 

Como bom funcionário e colega de trabalho ajudei em inúmeras tarefas de gestão de inventários, 

ajudei na receção da empresa e realizei entregas de encomendas a clientes. 
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1.Introdução 

 

Este relatório tem por finalidade descrever as principais atividades realizadas durante o Estágio 

Curricular supervisionado na SC-Informática. Este estágio permitiu complementar a teoria 

lecionada nas aulas com a prática em contexto de trabalho, para assim me preparar para a futura 

vida profissional.  

  

1.1. Motivação 
 

A motivação para a realização deste projeto resultou principalmente nele ter sido desenvolvido 

numa área em que gosto de trabalhar. Quando se gosta do que fazemos, tudo se faz de maneira 

mais fácil e com mais dedicação. 

 

O estágio teve como objetivos principais aplicar os conceitos teóricos ensinados em sala de aula, 

além de desenvolver a tomada de iniciativas para a resolução de problemas que surjam no dia-a-

dia e o relacionamento com clientes.  

 

O estágio supervisionado tem por objetivo proporcionar ao estagiário bastante treino prático com 

computadores, aperfeiçoamento técnico em software, relacionamento humano com clientes e 

colegas de trabalho. Em contexto de estágio os objetivos proposto foram um conjunto de tarefas 

diárias de manutenção de computadores, bem como algumas tarefas em software com datas 

definidas para entregar. 

 

1.2. Plano de estágio 
 

De uma forma mais detalhada, o plano de estágio foi o seguinte: 

1.Hardware:  
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1.1.Manutenção de computadores secretária: 

 Montagem/Desmontagem de fontes de Energia;  

 Montagem/Desmontagem de memórias RAM; 

 Montagem/Desmontagem de sistema de ventilação; 

 Montagem/Desmontagem de processadores; 

 Montagem/Desmontagem de leitores de CDS; 

 

1.2.Manutenção de portáteis 

 Montagem/Desmontagem de ecrãs; 

 Montagem/Desmontagem de teclados; 

 Montagem/Desmontagem de discos rígidos;  

 Montagem/Desmontagem de baterias;  

 

1.3.Manutenção de Impressoras 

 Montagem/Desmontagem de tinteiros;  

 

1.4.Formatação de Computadores: 

 Formatação de portáteis e computadores de secretaria com Windows XP, Windows 7 e 

Windows 8; 

 Instalação de diferentes programas necessários apos a formatação; 

 Teste para verificar o bom funcionamento apos a formatação;  

 

1.5.Limpeza de Computadores: 

 Limpeza de computadores de secretaria na sua totalidade;  

 Limpeza de ecrãs e teclados de computadores portáteis; 

 

1.6.Outras tarefas: 

 Verificação de pens drivers e de discos rígidos portáteis;  
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2.Software: 

 

 Utilização da ferramenta Open Office para a realização de um molde para ementa de 

restaurante; 

 Instalação de drivers fundamentais para o bom funcionamento do computador; 

 

 

3.Trabalho administrativo: 

 

 Utilização do programa de contabilidade Gestware para fazer inventários e registo de 

receitas; 

 Entrega de encomendas e respetivos recibos; 

 Atendimento a clientes quando necessário; 

 Realização de Inventários; 
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2.Caracterização da empresa SC-informática 

O estágio foi realizado na empresa SC-Informática, situada na cidade da Guarda, que atua dentro 

da área da manutenção de computadores.  

 

Desde o início do estágio até ao fim do mesmo, fomos sempre acolhidos e tratados de uma forma 

excelente por parte da equipa da empresa: 

 

- Sr. Luís Cabral (Gerente) 

- Sr. Elsa (Recepcionista/Telefonista) 

- Sr. André (Técnico de manutenção) 

 

Fruto da qualidade dos seus serviços a SC-INFORMÁTICA em conjunto com as mais 

prestigiadas marcas, como a Samsung, a kaspersky e a chip7, introduz no mercado informático as 

melhores soluções e as melhores garantias para todos os seus clientes. Desta forma destaca-se na 

cidade da Guarda devido ao óptimo relacionamento, simpático e personalizado atendimento ao 

público, como pela credenciada equipa de técnicos altamente qualificados, responsáveis, 

sigilosos, prontos a intervir em qualquer momento, para responder a todos os pedidos quer em 

software quer em hardware. 

  

As atividades em que a SC-Informática mais se destaca são: 

• Configurações de sistemas operativos; 

• Soluções de software de gestão comercial; 

• Contabilidades; 

• Vendas ambulantes; 

• Reparação de computadores e periféricos; 

• Redes; 

• Internet; 
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Fi gu ra  1 .  Lo g o t ip o  d a  emp res a  ( sc - i n fo rma t i ca )  

 
 

Fi gu ra  2 .No va s  i n s ta la ções  da  S C  In fo rmá t i ca  ( sc - i n fo rmat i ca )   

 
Morada: 

Rua Prof. Dr. Fernando Carvalho Rodrigues Nº12 Loja S 

6300-315 Guarda 

Portugal 

Telefone: 271 223 066 / 271 212 132 

Telemóvel: 917 822 656 

Horário: 

2ª a 6ª das 9h30 às 13h e das 15h às 19h 

Sábado das 9h30 às 13h 
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3. Atividades desenvolvidas com hardware 

No âmbito da informática, designação de hardware diz respeito a todos os componentes físicos 

que fazem parte de um sistema informático, incluindo toda a parte física de um computador 

(nomeadamente fontes de energia, memoria RAM, sistema de arrefecimento, processadores, 

leitores de DVDs, ecrãs e discos rígidos) e todos os periféricos (tais como as baterias e os 

teclados). 

3.1. Atividades desenvolvidas em computadores de secretária 

 

As atividades aqui realizadas dizem respeito a computadores de secretaria, computadores esses 

que tem todos os seus componentes físicos que o constituem dentro de uma caixa. 

3.1.1. Fontes de Alimentação  

 

Algumas fontes de alimentação de alguns computadores podem danificar se, por ação do homem 

(uso de fontes inadequadas ou subcarregadas, ventilação inadequada) ou até queimar devido a 

outros factores (fonte de alimentação em fim de vida, tensão alta). 

 

Para verificarmos o problema da fonte de alimentação executam-se as seguintes ações: 

 

1- Testamos o cabo de alimentação, para verificar se o cabo não está danificado; 

2- Caso o problema não seja esse, prosseguimos para a abertura da caixa do computador (Figura 

3) e de seguida é retirada a fonte de alimentação e respetivos cabos; 

3- Testamos a fonte noutro computador para termos certezas que esta danificada; 

4- Caso a outra fonte esteja danificada, fazemos a montagem de uma nova fonte; 

5- Por fim, como regra geral na empresa, verificamos se o equipamento funciona bem e 

procedemos à sua limpeza; 
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Figura 3. Montagem de uma fonte de energia numa caixa de computador (guiadopc) 

 

3.1.2. Memórias RAM 

 

A memória de acesso aleatório (RAM) é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita, 

utilizada como memória primária em sistemas electrónicos digitais.  

 

A RAM é um componente essencial não apenas nos computadores pessoais, mas em qualquer 

tipo de computador, pois é onde ficam armazenados o programa executado (ou a parte que está a 

ser executada) e as variáveis usadas quando o programa está a ser executado. A RAM não 

armazena conteúdos permanentemente. É responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos 

quando requeridos de forma não-sequencial, por isso, a nomenclatura em inglês é Random 

Access Memory (Memória de Acesso Aleatório). Por mais espaço de armazenamento disponível 

que exista, na forma de um disco rígido ou memória flash, a RAM é sempre necessária e, 

naturalmente, quanto mais memória RAM houver melhor será o desempenho. 

 

Para detetarmos se o problema vem da memória RAM do computador, podemos ter como base os 

seguintes problemas: 

 O computador não arranca e simplesmente faz um beep; 

 O computador arranca, mas não reconhece toda a memória instalada; 

 O computador arranca, mas o ecrã fica preto; 

 O computador reporta um erro de memória no arranque; 
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Após verificarmos o problema, montamos uma nova memória RAM (Figura 4) e verificamos se os 

problemas acima descritos já não se verificam. 

 

 
Figura 4. Colocação da memória RAM (Tigremen)/ Exemplo de uma memória RAM (Tiendas.mediamarkt) 

 

3.1.3. Sistema de Arrefecimento 

 

Um dos maiores problemas de qualquer componente de um computador hoje em dia é a questão 

do sobreaquecimento. A maioria dos componentes internos do computador geram muito calor, e 

isso torna o processo de refrigeração mais importante ainda. 

 

A regra que qualquer boa ventilação interna de um computador deve seguir é que o ar quente de 

dentro saia para fora e que o ar frio de fora entre para dentro (Figura 5). 

 

Para saber se a ventoinha está montada de forma correta, basta por a mão a frente dela, atrás da 

caixa do computador, se esta mandar vento esta bem montada. Caso a ventoinha não esteja a 

funcionar corretamente procedemos a montagem de uma ventoinha nova. 
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Figura 5. Circulação de ar e dissipação térmica na caixa do computador (Vidainfor) 

 

3.1.4. Processadores 

 

Os microprocessadores, ou simplesmente processadores, são o cérebro de um computador. São 

chips responsáveis pela execução dos processos computacionais e são dotados de capacidade de 

cálculo de alta velocidade. (Infotechangola, 2015) 

 

Os processadores podem ser classificados em duas famílias: 

 

 Socket – Na instalação de um processador Socket, devemos: 

1) Levantar a pequena alavanca situada sobre a fracção do socket;  

2) Inserir o processador delicadamente assegurando-se de que a “marca” situada no 

canto do processador coincide com a marca sobre o apoio;  

3) De seguida basta baixar a alavanca e o processador está instalado. 

 

 Slot - Na montagem de uma CPU num Slot devemos: 

1) Instalar o carril de fixação que acompanha a placa-mãe.  

2) De seguida, o processador insere-se muito facilmente, como uma placa de 

extensão. 
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Um processador instalado corretamente deve funcionar sempre e se existe um problema, 

certamente terá de ser substituído (Figura 6). 

 

Para um bom funcionamento do processador a empresa recomenda que: 

 Verifique sempre a temperatura do processador através da BIOS ou com o programa 

Everest; 

 Mantenha o sistema limpo; 

 Use um bom sistema de arrefecimento; 

 
 

 
Figura 6. Colocação de um processador/Sistema de fixação do processador/Alavanca de segurança (Infotechangola) 

 

3.1.4. Leitor de DVDs 

 

O leitor e gravador de CD/DVD é um aparelho que reconhece as informações armazenadas nas 

mídias e transmite estas informações para o aparelho eletrónico, que lê e interpreta os dados. 

 

Se caso o leitor ou o gravador não aparece mais no computador, ou se caso não consiga ler os 

CDs ou os DVDs, devemos: 

 

 Verificar as conexões; 

 Verificar se o problema vem do sistema operativo; 

 Instalar os drivers; 

 



 

                                                Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
                                                          Instituto Politécnico da Guarda 
 

17  

 

Se caso estes problemas persistirem, retiramos o leitor antigo e colocamos um novo leitor (Figura 

7) 

 

  
Figura 7. Leitor de DVDs/ Ligações de um leitor (Adsmidia-info) 

 

3.2. Atividades desenvolvidas em Computadores Portáteis 

 

As atividades aqui realizadas dizem respeito a computadores Portáteis, computadores esses que 

são mais compactos, leves e fáceis de transportar. Alguns dos componentes físicos que o 

constituem são mais pequenos e estão posicionados de forma a caberem por baixo do teclado do 

portátil. 

3.2.1. Ecrãs 

 

A tecnologia LCD (Liquid Crystal Display) é encontrada em muitos monitores de computadores, 

baseia-se em moléculas de cristal líquido que são distribuídas entre as duas lâminas transparentes 

polarizadas, chamados substratos (Figura 8). Quando uma imagem é transmitida num monitor 

LCD, os elementos elétricos presentes nas lâminas geram campos magnéticos que induzem o 

cristal líquido a "guiar" a luz da fonte luminosa para formar o conteúdo visual. (Infowester, 2015) 

Muitas das vezes estes ecrãs estão sujeitos a alguns problemas: 

 

 Quebra do ecrã;  

 Luminosidade irregular;  
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 Surgimento de linhas irregulares;  

 Problema com as conexões;  

 Não transmite imagem;  

 

Caso se verifiquem estes problemas devemos proceder a verificação do ecrã, verificando se existe 

alguma quebra, ver se existe linhas ou luminosidade irregular quando ligamos o computador e 

verificar todos os cabos ou fichas de ligação e se caso não houver solução, a troca por outro ecrã 

novo!  

 

 
Figura 8. LCD de um computador/ Cablagem de ligação de um LCD (Computadores-portateis) 

 

3.2.2. Teclados 
 

O teclado do portátil é vulnerável a vários problemas técnicos, mas a maioria destes problemas 

podem ser resolvidos rapidamente. Ao mesmo tempo, alguns problemas graves do teclado do 

laptop só podem ser resolvidos substituindo o teclado. 

 

Nos teclados podem verificar-se os seguintes problemas: 

 

 Teclas não funcionam corretamente; 

 Cabo de ligação danificado; 

 Cablagem interna mal ligada; 

 Letras erradas durante a digitação; 

 



 

                                                Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
                                                          Instituto Politécnico da Guarda 
 

19  

 

Após a verificação dos problemas em cima mencionados, devemos retirar e substituir as teclas 

danificada. Caso o problema seja do cabo de ligação, devemos substituir o equipamento antigo 

por um novo. 

 

3.2.3. Discos Rígidos 

 

O disco rígido é um dispositivo de armazenamento de dados mais utilizado nos computadores. 

Dentro deles são armazenados informações utilizadas exclusivamente pelo sistema operativo e 

ficheiros pessoais do utilizador.  

 

Estes discos ficam guardados dentro de uma caixa de metal (Figura 9). Estas caixas são seladas 

para evitar a entrada de material externo, porque uma partícula de poeira pode danificar os discos, 

já que estes são bastante sensíveis. Isso significa que se abrir um disco rígido num ambiente que 

não esteja preparado e sem o uso dos equipamentos e das técnicas apropriadas, terá uma grande 

probabilidade de o danificar. Os custos de uma recuperação são bastantes elevados, podendo a 

recuperação e manutenção completa passar os 1000 euros. 

 

 
Figura 9. Ficha de conexão/Encaixe da Fixa de Conexão (Infowester) 
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3.2.4. Baterias 
 

As baterias dos computadores portáteis normalmente dão muitos problemas, mas muitas das 

vezes são os próprios utilizadores que fazem uma utilização inadequada das mesmas.  

Podem verificar-se alguns problemas como: 

 O ícone da bateria está sempre vazio; 

 A carga da bateria nunca atinge os 100%; 

 A bateria não retém a carga, não dura tanto como antes ou o sistema operativo não 

reconhece a bateria; 

 Aparece uma mensagem que diz "Considere substituir a bateria"; 

 A bateria aquece demasiado: 

 

As baterias são difíceis de recuperar, por isso normalmente substituímos a bateria antiga por uma 

bateria nova. 

 

A empresa recomenda: 

1 – Utilize a bateria até entrar em modo de hibernação; 

2 – Quando utiliza apenas a bateria configure o computador para o modo poupança de energia; 

3 – Evite o sobreaquecimento da bateria, retirando-a quando usar muito o computador; 

5 – Calibração da bateria uma vez por mês; 
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3.3. Actividades desenvolvidas em Manutenção de Impressoras 

 

As actividades aqui realizadas dizem respeito a manutenção de impressoras de clientes onde se 

procedeu a troca de tinteiros. Verificamos sempre o bom funcionamento da impressora após a 

troca.  

 

3.3.1. Tinteiros 

 

Durante o meu período de estágio, foram muitas as vezes que substitui tinteiros a clientes. 

Deparei-me com uma vasta variedade de problemas, como por exemplo: 

 A impressora imprime com riscas brancas ou sombras: 

 Depois de instalar um tinteiro novo, a impressora não imprime nada 

 A impressora não detecta o novo tinteiro instalado 

 Depois de instalar um tinteiro novo, o computador mostra uma mensagem de aviso a 

informar que o tinteiro não é original 

 

Após instalar um novo tinteiro, devemos verificar o bom funcionamento da impressora: 

 Verificar se o tinteiro é corretamente encaixado 

 Ter cuidado com os encaixes 

 Fazer a verificação da impressora, imprimindo uma página de teste numa folha em branco 
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3.4. Actividades desenvolvidas em Formatação de Computadores 

 

As actividades aqui realizadas dizem respeito a formatação de computadores de secretária ou 

portáteis. Todas as formatações foram feitas de forma segura, de forma a não perder os dados do 

cliente. Esta actividade foi sempre realizada da forma mais correta, instalando todos os 

programas necessários ao cliente e ao bom funcionamento do computador. 

 

3.4.1. Formatação de portáteis e computadores de secretaria com Windows XP, 

Windows 7 e Windows 8 
 

Com o passar do tempo qualquer computador precisa ser formatado, por isso na SC-Informática 

fizemos a formatação de vários computadores. Em baixo está explicado como fazemos a 

formatação de um computador: (Wikihow, 2015) 

 

1 - Backup dos dados: Antes de se formatar um computador, devemos: 

Fazer um backup de todos os ficheiros e dados (documentos, música, imagens e vídeos). Não 

existe maneira de fazer um backup dos programas instalados, será preciso uma reinstalação após 

a formatação. Para guardarmos os dados devemos usar DVDs, CDs, discos externos, pendrives 

ou armazenamento na nuvem, dependendo do tamanho dos dados que se quer guardar.  

 

2 - Configurar a BIOS: Reiniciamos o computador e entramos na tela de configuração quando a 

logo/marca do fabricante aparecer. A tecla para fazer isso irá aparecer no ecrã. As teclas mais 

comuns são F2, F10, F12 e Del. A partir do menu da BIOS, escolhemos o menu Boot e mudamos 

a ordem das drivers para iniciarmos a partir do CD. Guardamos e saímos, o computador de 

seguida vai reiniciar. 
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3 – Iniciar a instalação:  De seguida vai nos aparecer uma mensagem a dizer “Pressione 

qualquer tecla para iniciar do CD...”. Pressionamos qualquer tecla no teclado e o processo de 

instalação do Sistema Operativo irá começar. 

O sistema irá automaticamente abrir o programa de instalação. 

 

4 - Os arquivos do Windows: Após o carregamento dos arquivos, vai aparecer o logotipo da 

marca do Sistema Operativo que escolheu. 

 

5 – Definições: Aqui é nos apresentado o Idioma, o formato da Hora, Moeda e Teclado, ou o 

método de entrada que desejamos. Clique em Próximo. 

 

6 - Instalar Agora. Clicamos em instalar, de seguida a Instalação vai começar a carregar os 

arquivos necessários para continuar. 

 

7 - Lemos e aceitamos os termos: Para prosseguir, temos que indicar que lemos os termos de 

uso da Microsoft. Certifique-se que leu os termos por completo para saber os direitos e limitações 

enquanto utilizador. 

 

8 - Instalação Personalizada:  Formatar o computador significa remover todos os dados que 

estão nele inserido, então fazemos uma instalação personalizada. 

 

9 - Eliminar a partição: Vai aparecer uma janela a perguntar onde queremos instalar o 

Windows. Para fazer uma instalação eliminando tudo, precisamos de eliminar a partição antiga e 

criar uma nova. Clicamos em "Opções do Disco (avançado)" e ai podemos eliminar e criar 

partições: 

- Escolhemos a partição já existente e eliminamos. 

- Se tiver múltiplas partições, certifique-se de excluir a correta.  

- Os dados numa partição eliminada serão perdidos completamente. 
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10 - Escolha o Espaço e clique em Próximo: O Windows escolhe automaticamente o espaço da 

partição. 

  

11 - Windows instala os arquivos automaticamente: A percentagem vai aumentando ao nível 

que a instalação vai avançando. 

- Quando a instalação estiver concluída o Windows irá reiniciar o computador automaticamente. 

- Ira aparecer uma janela a dizer que o Windows está a completar todas as configurações. 

- O computador irá reiniciar novamente quando o processo tiver terminado. 

 

12 –Nome de Utilizador e  nome do computador: O nome de utilizador é usado para fazer 

login no computador e personalizar a sua conta. O nome do computador é o nome que o 

computador irá apresentar na rede. 

 

O Windows irá pedir-nos uma senha, esta parte é opcional, mas é recomendada, especialmente se 

houver mais pessoas a aceder a esse computador. Se não quiser introduzir uma senha deixe os 

campos em branco e clique em Próximo.  

 

13 - Chave do produto: Esta é a chave com 25 caracteres que veio na cópia do Windows, Clique 

em "Activar o Windows automaticamente quando estiver online" para que o Windows verifique 

automaticamente a sua chave da próxima vez que estiver ligado à Internet. 

 

14 - Windows Update: Para nos certificarmos que a cópia do Windows trabalha de forma 

segura, é recomendado que escolher uma das duas primeiras opções. A primeira opção irá instalar 

as atualizações automaticamente e a segunda irá alertar para quando houver atualizações 

importantes disponíveis. 

 

15 - Data e a hora: Já devem estar corretas, já que estão ligadas à BIOS, mas podemos mudá-las 

se não estiverem.  
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16 – Definições de rede: Se o computador estiver ligado a uma rede, aparecem opções para 

identificar a rede. Se estiver a utilizar o computador num local Público, escolha rede Pública. 

 

17 – Área de trabalho: Depois da última janela de carregamento, vai aparecer o novo ambiente 

de trabalho e a instalação está completa. 

 

Após a formatação do computador, como regra geral verificamos se está tudo a funcionar 

corretamente. Para isso, testamos todos os programas instalados, verificamos todas as drivers 

necessárias e fazemos todas as atualizações pendentes, reiniciando o computador. 
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3.5. Actividades desenvolvidas em Limpeza de Computadores 

 

A SC-Informática é uma empresa que tem sempre em mente satisfazer os seus clientes e como 

regra geral todos os computadores e outros equipamentos ali reparados. São sempre limpos antes 

e após serem entregues aos seus clientes.  

 

Os equipamentos recebidos na loja são logo de seguida sujeitos a uma limpeza cuidada. A 

limpeza faz-se normalmente através de gerador de ar em computadores de secretaria. 

 

A limpeza de equipamentos como ecrã e teclados faz-se através de um produto e do auxílio de 

um pano próprio. 

 

3.6. Outras actividades desenvolvidas  

 

A pen drive é um dispositivo de memória, com aspecto semelhante a um isqueiro e uma ligação 

USB permitindo a sua conexão a uma porta USB de um computador ou outro equipamento com 

uma entrada USB. 

 

Muitas das vezes este dispositivo deixa de funcionar ou então funciona de forma incorreta tendo 

vírus no seu interior. Na SC-Informática verificamos todas as pens drives e removemos todos os 

vírus inseridos. 
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4. Actividades Desenvolvidas com Software 

No âmbito da informática, um Software é uma aplicação ou programa de um computador, escrita 

numa determinada linguagem interpretável por uma determinada máquina, que permite executar 

determinadas tarefas para as quais o software foi criado.  

 

4.1.Actividades com Ninite 

 

O Ninite é um software que permite instalar automaticamente aplicações populares no nosso 

computador. Permite aos utilizadores fazer uma seleção a partir de uma lista de programas e 

agrupa-os num só pacote (Figura 10).  

 

Após a formatação dos computadores foi-nos pedido que instalássemos todos os programas úteis 

e necessários para o utilizador. Usamos o Ninite porque permite agrupar vários programas num 

so, com uma fácil instalação. A SC-Informática tem um pacote base já criado, que conta com o 

software Avira Antivirus, Vlc Media Player, Mozilla firefox, TeamViewer e o winrar. 

 

 
Figura 10. A imagem representa todos os programas que podemos escolher.(Ninite) 
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4.2. Actividades com OpenOffice 

 
Um restaurante situado na cidade da Guarda, de nome “O Tacho” pediu-nos para editarmos uma 

ementa já existente. O objectivo desta actividade era criarmos caixas de texto para introduzirmos 

a ementa de cada dia, mas para isso o cliente pretendia caixas de texto fixas. 

 

O cliente pretendia que aparecessem apenas as caixas de texto na impressão porque o molde da 

ementa já estava impresso em várias folhas. 

 

Tornou se um pouco complicado acertar as caixas de texto 

para não coincidirem o texto já impresso. Para isso 

procedemos a digitalização da folha da ementa e de seguida 

fizemos várias tentativas, imprimindo sempre para confirmar 

o que era necessário alterar, até ficar bem (Figura 11).  

 

Foi nos pedidos este trabalho em open office porque é um 

processador de texto gratuito, portanto sem custo para o 

cliente   

Figura 11. Ementa desenvolvida em OpenOffice com caixas de texto 
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5. Actividades Desenvolvidas em Trabalho 

Administrativo 

 

Durante o meu período de estágio houve varias ocasiões em que foi necessário uma ajuda no 

trabalho administrativo. Como regra geral da empresa devemos ajudar sempre os nossos clientes 

e colegas de trabalho. 

 

Varias vezes que me foi pedido para ajudar na parte da receção da empresa, onde foi necessário 

fazer inventários, alguns telefonemas e registo de receitas e pagamentos. Também foi pedido para 

fazer algumas entregas ao domicílio a clientes da empresa. 

 

Procurei sempre respeitar e cumprir as ordens que me foram dadas ao longo do tempo, nunca 

desrespeitar os meus colegas de estágio e ter respeito aos meus superiores foram sempre o meu 

foco como bom trabalhador. 
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6. Ferramentas Utilizadas 

Ao longo do meu período de estágio foram muitas as tarefas propostas, e para cumprirmos essas 

tarefas é necessário utilizarmos diferentes ferramentas. Cada ferramenta utilizada tem uma 

determinada função.    

 

6.1. OpenOffice  

 

“OpenOffice é um conjunto de aplicações para escritório livres, para Microsoft Windows, Unix, 

Solaris, Linux e Mac OS X, criada pela Apache Software Foundation (Figura 12).  

 

O conjunto usa o formato ODF (OpenDocument), é também compatível com os formatos do 

Microsoft Office. Alguns formatos diferentes não mais suportados pelas versões mais recentes do 

Microsoft Office podem ser abertos pelo OpenOffice, evitando assim a sua perda. 

 

 
Figura 12. Menu inicial OpenOffice (Techsultan) 
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O OpenOffice é baseado numa antiga versão do StarOffice, adquirido pela Sun Microsystems em 

Agosto de 1999. O principal objetivo era fornecer uma alternativa de baixo custo, de alta 

qualidade e de código aberto (Figura 13).” (Wikipedia OpenOffice, 2015) 

 
Figura 13. Logotipo do programa (Wikipedia) 

6.2. Gestware Vendas 

 

“O Gestware é um programa integrado, os dados aqui processados produzem efeitos em todas as 

restantes aplicações, de forma automática e em tempo real (Figura 14). Assim, o ato de produzir 

uma Factura é, em simultâneo, o ato de efetuar o respectivo lançamento na Contabilidade e nas 

Contas Correntes e o ato de produzir as saídas de Stock de todos os artigos facturados. É também 

o processo pelo qual o gestor dispõe imediatamente de um conjunto de mapas e estatísticas que o 

ajudam a avaliar a situação económico-financeira da sua empresa. 

 

Um programa personalizável, cada documento pode ser adaptado às necessidades do utilizador, o 

qual tem a liberdade de definir como se chama o documento, que informações devem ser pedidas 

ao operador, que mapas e tabelas serão atualizados, qual o seu formato de impressão e que dados 

deverão ser listados nos diversos Mapas.” (Gestware, 2015) 
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Figura 14.Logotipo do programa (cloud.gestware) 

6.3. Mozilla Firefox 

 

“Mozilla Firefox é um navegador livre desenvolvido pela Mozilla Foundation, com ajuda de 

centenas de colaboradores (Figura 15). A intenção da fundação é desenvolver um navegador leve, 

seguro, intuitivo e altamente extensível. Baseado no componente de navegação da Mozilla Suite, 

o Firefox tornou-se o objetivo principal da Mozilla Foundation. Cerca de 40% do código do 

programa foi totalmente escrito por voluntários.” (Wikipedia Firefox, 2015) 

 

 
Figura 15. Logotipo da marca (tecnologia) 

 

6.4. TeamViewer 

 

“O TeamViewer é um pacote de software para acesso remoto, compartilhamento da área de 

trabalho, conferência online e transferência de arquivos entre computadores (Figura 16). O 

programa trabalha dentro dos sistemas operacionais: Microsoft Windows, OS X , Linux, iOS, 
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Android, Windows RT e Windows Phone. Também é possível aceder a uma máquina com Team 

Viewer via navegador web. Enquanto o foco principal da aplicação é o acesso remoto a 

computadores, também estão incluídos recursos de colaboração e de apresentação.” (Wikipedia 

TeamViewer, 2015) 

 
 Figura 16. Logotipo da marca (felipevieira966)  

6.5. VLC media player 

 

“VLC media player é um reprodutor e transmissor multimídia de código aberto (Figura 17). 

Possui suporte a vários formatos de vídeo, como OGM, MPEG1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, 

DVD, VCDs, etc e áudio como OGG, Speex, FLAC, MPC, MP3, WAV e outros. Além disso, 

tem suporte a vários protocolos de transmissão, podendo ser usado como servidor de vídeo numa 

rede de alta velocidade. O VLC tem versões para vários sistemas operacionais, tais como 

Windows, Mac OS, FreeBSD, GNU/Linux, BeOS, entre outros.  

 

O VLC é considerado por muitos um dos melhores softwares usados para transmissão e 

reprodução de vídeos. Isso é devido à gama de plataformas suportadas, formatos de arquivos 

reproduzidos, entre outras funcionalidades que vêm sendo agregadas ao VLC constantemente.” 

(Wikipedia VLCplayer, 2015) 

 

 
Figura 17. Logotipo da marca (Xaviesteve) 
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6.6. WinRar 

 

“WinRAR é um software compactador e descompactador de dados (Figura 18). Pode comprimir 

e descomprimir arquivos nos formatos RAR, ZIP e muitos outros. Pode também criar novos 

arquivos nos formatos RAR e ZIP. Existe ainda, para outros sistemas operacionais o software 

RAR, do mesmo autor e com funções idênticas.” (Wikipedia winrar, 2015) 

 
Figura 18. Logotipo da marca (Bd-games) 

 

6.7. Avira AntiVirus  

 

“O Avira AntiVirus é um programa antivírus que tem por objetivo detectar e eliminar vírus de 

computador (Figura 19).  

 

O Avira Antivirus foi premiado com o segundo lugar na categoria de "velocidade" no "Summary 

Report 2012” (Wikipedia Avira, 2015) 

 
Figura 19. Logotipo da marca (Avira) 
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7. Conclusão 

Este estágio foi uma experiencia agradável, pois permitiu um enriquecimento das matérias 

lecionadas ao longo deste curso, bem como um confronto com as realidades da vida ativa. Um 

estágio pode, desta forma, representar a antecâmara do mundo laboral que nos aguarda.  

 

Mais concretamente, no decorrer do estágio, tive a oportunidade de lidar tanto com uma 

componente prática, como uma componente teórica. Ambas contribuíram para a elaboração deste 

documento.  

 

Na componente prática lidei com diferentes tipos de computadores, uns mais fáceis de trabalhar e 

uns mais difíceis. O trabalho em hardware foi facilitado, pude contar com a ajuda dos meus 

colegas e superiores e no trabalho com software usei os meus conhecimentos para a realização do 

mesmo. Todas as tarefas foram realizadas da melhor forma e sempre que houvesse qualquer 

duvida procurei sempre esclarece-la. 

 

Na componente teórica lidei com diferentes situações em que era necessário conhecimentos, em 

algumas situações que me eram desconhecidas prestei atenção a explicação dos meus superiores. 

 

Procurei sempre corresponder da melhor forma aos meus companheiros de estágio, aos meus 

superiores e aos clientes. Sempre que necessário por vontade própria ou a mando de alguém, 

ajudei em inúmeras tarefas de administração e de entregas a clientes.  

 

No fim deste estágio, posso dizer que em termos profissionais e de aquisição de conhecimentos 

foi bastante bom e útil, e sei ainda que esta experiencia me irá ajudar no futuro na minha vida 

profissional, por isso estou bastante grato a Escola Superior de Tecnologia e Gestão por me ter 

dado esta grande oportunidade. 
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