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Introdução 
Este trabalho foi realizado para a disciplina de Área de 

Projecto, que é ensinada pela professora Fernanda Prego. 

Este trabalho tem como fundação o tema “ COMO NAVEGAR 

NA INTERNET ”. O trabalho é composto por vários subtemas tais 

como:  

� Tipos de acesso e equipamento necessário; 

� Fornecedores de acesso; 

� Criar e configurar uma ligação ao fornecedor do acesso; 

O trabalho tem como função a consolidação e aquisição de 

conhecimentos sobre o tema. Nos subtemas iremos abreviar poucas 

e determinadas perguntas com as informações vitais.  
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Entrevista ao 

Eng. B. Nário 

Subtema 1: Tipos de acesso e equipamento necessário. 

� Quantos tipos de acessos existem? 

Existem dois tipos de ligações. As ligações permanentes e as 

ligações temporárias. 

� O que as distingue? 

 O que as distingue é que nas ligações permanentes necessita-se 

de uma linha dedicada ao computador a usufruir da internet e um 

dado fornecedor e numa ligação temporária desliga-se e liga-se 

quando acaba a chamada telefónica. 

� Equipamentos mínimos para aceder á internet? 

 O equipamento mínimo para aceder a este serviço é um 

computador; uma linha telefónica e um modem. 

� Há alguma preferência em relação a estes equipamentos? 

Em relação ao computador não é preciso grandes evoluções 

desde que tenha um Pentium de memória de 8 ou 16 megabytes; e 

numa boa linha telefónica possibilita a uma boa conexão e no caso 

do modem considere já comprar um computador que se encontre 
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instalado é mais barato mas em compensação é mais difícil de 

instalar. 

Subtema 2: Fornecedores de Internet e equipamento necessários; 

� Quais os fornecedores de internet existentes em Portugal? 

Actualmente existe a CLIX, Vodafone, Alcatel, TMN, Telepac, 

Novis, Nokia, PT, Go Web, Clara- Net, Netpac, Netsapo e Sapo, 

entre outras. 

� Quais os estilos de Banda Larga existentes? 

Existem dois estilos de Banda Larga existem a banda larga 

com fios e sem fios, dentro no grupo da banda larga com fios 

temos, a Netvisão Banda Larga, existente no grupo da ZON tvcabo, 

a Wireless e no grupo dos sem fios existem na rede Vodafone a 

connect PEN, na rede TMN existem a PEN 7,2 Huawei; 

� Será preciso pagar alguma taxa de pagamento? 

Sim, é preciso pagar uma taxa de pagamento, a mensalidade 

pelos serviços prestados, neste caso a banda larga móvel ou com 

fios terá de ser paga por mensalidade, tendo um custo aproximado 

entre os 29,99 e os 37,99 euros, dependentemente da velocidade. 

� Quais os motores de busca mais adequados? 

Um dos mais famosos motores de busca é o “Google”, toda a 

gente o conhece ou então um para informação apenas em 

português o “Sapo”, um motor de busca serve para procurar 

informação e consolidar conhecimentos 
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� O que é o acesso á internet gratuito? 

A Portugalmail disponibiliza dois grupos de serviços de acesso à 

Internet: o acesso à internet gratuito, no qual apenas paga o custo 

da chamada, aos preços mais competitivos do mercado Português. 

Subtema 3: Criar e configurar uma ligação ao fornecedor do acesso 

� O que é uma ligação ao fornecedor de acesso? 

 É o processo a que se decorre aquando a instalação de uma 

ligação ao fornecedor do acesso. 

� É possível ter mais que uma ligação? 

Sim. Basta copiar na pasta “ligações de rede”, depois pode 

mudar o nome da ligação e as suas configurações. 

� Como configurar uma ligação ao fornecedor do acesso? 

Para se configurar uma ligação ao fornecedor de acesso basta 

mudar as suas definições. 

 

� É igual para uma ligação telefónica? 

Sim  basta modificar as suas definições 
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Conclusão 
Este trabalho contribuiu para a aquisição de conhecimentos que são 

precisos no nosso dia-a-dia. 

Os vários subtemas servirão para a aprendizagem de vários métodos 

para navegar na Internet e fazer pesquisas com mais facilidades quer sejam 

pessoais ou trabalhos para apresentação. 

No nosso dia-a-dia utilizamos a Internet para quase tudo, desde procurar 

o significado de uma palavra até fazer pesquisas sobre nomes e identidades.  

A Internet é um método muito útil que já toda a gente utiliza. 

 


