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Na sessão anterior (modulo Ib)...

 Demonstraram
o uso eficiente de um
navegador internet.
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Na sessão de hoje...
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 Os formandos deverão
ser capazes de, no seu final, explicar os conceitos de
domínio, alojamento e website.
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Na sessão de hoje...
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 Os formandos deverão
ser capazes de, no seu final, explicar os conceitos de
domínio, alojamento e website.

 E especificamente
identificar as suas diferenças.
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Na sessão de hoje...
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 Os formandos deverão
ser capazes de, no seu final, explicar os conceitos de
domínio, alojamento e website.

 E especificamente
identificar as suas diferenças.

 Espera-se que resolvam
o teste de avaliação (IIa) em 3 minutos.
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Na sessão de hoje...
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 Os formandos deverão
ser capazes de, no seu final, explicar os conceitos de
domínio, alojamento e website.

 E especificamente
identificar as suas diferenças.

 Espera-se que resolvam
o teste de avaliação (IIa) em 3 minutos.

 Esta sessão decorre na sala
de formação (U), com écran interativo e internet, powerpoint.

COPY



Na sessão de hoje...
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3C ! Os formandos deverão
ser capazes de, no seu final, explicar os conceitos de
domínio, alojamento e website.

 E especificamente
identificar as suas diferenças.

 Espera-se que resolvam
o teste de avaliação (IIa) em 3 minutos.

 Esta sessão decorre na sala
de formação (U), com écran interativo e internet, powerpoint.

 Terão êxito se obtiverem
aproveitamento (no mínimo satisfatório) no teste de avaliação IIa.COPY



 Os formandos deverão
ser capazes de, no seu final, explicar os conceitos de
domínio, alojamento e website.

 E especificamente
identificar as suas diferenças.

 Espera-se que resolvam
o teste de avaliação (IIa) em 3 minutos.

 Esta sessão decorre na sala
de formação (U), com écran interativo e internet, powerpoint.

 Terão êxito se obtiverem
aproveitamento (no mínimo satisfatório) no teste de avaliação IIa.

 Como pré requisito têm que
descrever o conceito de rede de computadores.

Na sessão de hoje...
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diagnóstico inicial
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A maior rede de mundial
de computadores é...
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a Internet

COPY



10

O que é um domínio, no plano digital ? 
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O domínio:
- meu endereço digital

omeusitio.pt
dell.com
sns.gov.pt

O que é um domínio, no plano digital ? 

é adquirido COPY
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O domínio:
- meu endereço digital

omeusitio.pt
dell.com
sns.gov.pt

E um alojamento ? 

é adquirido COPY
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O domínio:
- meu endereço digital

O alojamento:
- minha casa

omeusitio.pt
dell.com
sns.gov.pt

amen.pt
ptisp.pt
dominios.pt

E um alojamento ? 

é adquirido é contratadoCOPY
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O domínio:
- meu endereço digital

O alojamento:
- minha casa

omeusitio.pt
dell.com
sns.gov.pt

O que é um website (sítio internet) ? 

é adquirido é contratado

amen.pt
ptisp.pt
dominios.ptCOPY
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O domínio:
- meu endereço digital

O alojamento:
- minha casa

O website:
- minha mobília

omeusitio.pt
dell.com
sns.gov.pt

html
wordpress
joomla

é adquirido é contratado é programado

O que é um website (sítio internet) ? 

amen.pt
ptisp.pt
dominios.ptCOPY



Dúvidas
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Teste de avaliação IIa.

resolução em 3 minutos

COPY



18

Resolução do teste IIa.
V F

1. O meu domínio é como se fosse a minha casa.

2. O meu alojamento equivale ao meu apartamento.

3. O meu website é o meu endereço digital.

4. Para construir um website tenho que ter um alojamento.

5. Primeiro tenho que ter alojamento, só depois posso ter um domínio.COPY
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Resolução do teste IIa.
V F

1. O meu domínio é como se fosse a minha casa.

2. O meu alojamento equivale ao meu apartamento.

3. O meu website é o meu endereço digital.

4. Para construir um website tenho que ter um alojamento.

5. Primeiro tenho que ter alojamento, só depois posso ter um domínio.COPY
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Resolução do teste IIa.
V F

1. O meu domínio é como se fosse a minha casa.

2. O meu alojamento equivale ao meu apartamento.

3. O meu website é o meu endereço digital.

4. Para construir um website tenho que ter um alojamento.

5. Primeiro tenho que ter alojamento, só depois posso ter um domínio.COPY
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Resolução do teste IIa.
V F

1. O meu domínio é como se fosse a minha casa.

2. O meu alojamento equivale ao meu apartamento.

3. O meu website é o meu endereço digital.

4. Para construir um website tenho que ter um alojamento.

5. Primeiro tenho que ter alojamento, só depois posso ter um domínio.COPY
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Resolução do teste IIa.
V F

1. O meu domínio é como se fosse a minha casa.

2. O meu alojamento equivale ao meu apartamento.

3. O meu website é o meu endereço digital.

4. Para construir um website tenho que ter um alojamento.

5. Primeiro tenho que ter alojamento, só depois posso ter um domínio.COPY
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Resolução do teste IIa.
V F

1. O meu domínio é como se fosse a minha casa.

2. O meu alojamento equivale ao meu apartamento.

3. O meu website é o meu endereço digital.

4. Para construir um website tenho que ter um alojamento.

5. Primeiro tenho que ter alojamento, só depois posso ter um domínio.COPY



Resumindo:

- O meu domínio adquirido é o meu endereço digital;
- O meu alojamento contratado é a minha casa;
- O meu website programado é a mobília na minha casa;
- Não posso ter um alojamento sem domínio;
- Não posso construir o website do domínio sem alojamento;
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Dúvidas
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Êxito: Objetivos atingidos !

Na plataforma colaborativa:
- Atividade obrigatória IIa.;
- Links de consulta sobre a matéria;
- Este powerpoint;
- Enunciado e respostas do teste IIa.

conta Google:

utilizador: formandosbl95@gmail.com
chave: fim280718

26

Todos os formandos tiveram aproveitamento 
no teste de avaliação.
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Jogo pedagógico

"disponível, ou não ?"
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o resultado será...COPY
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Próxima sessão:

Que casa vou comprar ?
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