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que dificuldades relacionadas a 
informática encontro no meu dia a 
dia? 

“se virol”...

que ferramentas web posso utilizar 
para agilizar e facilitar minhas 
tarefas? 

ferramentas web

?

= “faça você mesmo”



web 2.0

hoje veremos...

ferramentas...

sites úteis

ferramentas google

computação e 
armazenamento em 

nuvem

pixlr

prezi

ninite

dúvidas, perguntas...

online ocr



e no início . . .

web 1.0
sites estáticos

sites não interativos



web 2.0

o que é web 2.0?

segunda geração de 
serviços de internet 

sites deixam de ter uma 
característica estática 

colaboração e conteúdo 
dinâmico classificado por 

tags 

wikis, blogs e 
redes sociais 

reutilização de dados e 
serviços usuários gerando 

conteúdo 

termo criado em 2004 pela 
empresa O'Reilly Media



comparando...



ferramentas web 2.0 e sw livres



formulários google 

crie formulários personalizados para 
pesquisas e questionários sem custo! 

você pode planejar eventos, enviar pesquisas, aplicar 
testes a alunos e usuários ou colher informações de 
modo direto e fácil...

Exemplo: http://goo.gl/PL42fR 

http://goo.gl/PL42fR


formulários google 

1. faça login com uma 
conta google;

2. Acesse o Drive;

3. crie um formulário com a 
mesma agilidade com a 
qual você cria um 
documento;

4. selecione um dos vários 
tipos de perguntas, 
arraste e solte para 
reordenar as perguntas e 
personalize valores.



survey monkey

https://pt.surveymonkey.com 

obtenha respostas com questionários online 
em minutos e exiba os resultados em forma 
gráfica e em tempo real! 

https://pt.surveymonkey.com/


como encontrar notícias relevantes para 
os seguidores da minha fan page?

 >  notícias?

https://news.google.com.br 

https://news.google.com.br/


google news

para 
incluir



banco de imagens fiocruz

http://www.fiocruzimagens.fiocruz.br 

http://www.fiocruzimagens.fiocruz.br/
http://www.bancodeimagens.fiocruz.br/


;-)
vejamos . . .

http://www.bluevertigo.com.ar 

bancos de imagens, 
fonts, vectores, sons

http://www.bluevertigo.com.ar/


criador de design

https://www.canva.com/ 

crie conteúdos gráficos 
como apresentações, 
cartazes e outros: simples, 
fácil e rápido!

https://www.canva.com/


editor de fotos online

acesse:  http://pixlr.com 



https://www.printfriendly.com/ 

imprima páginas da internet 
com a formatação que ela 
deveria ter e com o conteúdo 
que você quer imprimir

imprimir sites

https://www.printfriendly.com/


;-)
vejamos . . .

https://beta.doodle.com/pt_BR/ 

a maneira mais 
simples para decidir 
sobre datas, lugares 
e mais

https://beta.doodle.com/pt_BR/


e-mail temporário

https://10minutemail.com 

serviço de e-mail temporário. 
fornece um endereço de 
email por 10 minutos, 
evitando assim o 
recebimento de spam no seu 
email verdadeiro

https://10minutemail.com/


computação em nuvem

a "nuvem" é um espaço de processamento ou 
armazenamento de dados compartilhados e 
interligados por meio da internet

a "nuvem" é um espaço de processamento ou 
armazenamento de dados compartilhados e 
interligados por meio da internet

serviços online serviços online 



em cartaz

Você sabe o que é Cloud Computing, ou 
Computação na Nuvem? 

http://canaltech.com.br 

apresenta...  

http://www.youtube.com/watch?v=FDFejm-ovtI 

http://canaltech.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=FDFejm-ovtI


armazenar na nuvem

como funciona?

atu
aliz

a

atualiza

atualiza

atu
aliz

a

a nuvem é o
    melhor backup!!!



armazenar na nuvem

como funciona?

cria uma conta no site 

utilizar o aplicativo online 

salvar documentos, fotos, trabalhos ... 

acessar de qualquer lugar 
com acesso a internet



comparando...

Fonte: https://tecnoblog.net/169863/comparativo-melhor-servico-armazenamento-nuvem/ 

Armazenamento 
Grátis 2 Gb 15 Gb 7 Gb

Tamanho máx. 
por arquivo

Ilimitado 5 Tb
300Mb (web)

2 Gb (aplicativo)

Aplicativos 
Desktop

Linux, Mac OS e 
Windows Mac OS e Windows Mac OS e Windows

Pode 
compartilhar

Links para arquivos e 
pastas

Link público ou 
restritos

Links públicos e 
pastas

Extra
Recompensa por 

recomendar novos 
usuários

Visualização de 
arquivos pelo 

navegador

Integração total com 
Windows 10

Comparação: Dropbox, Google Drive, OneDrive... 

https://tecnoblog.net/169863/comparativo-melhor-servico-armazenamento-nuvem/


com que nuvem eu vou?

http://www.dropbox.com 

http://onedrive.live.com

http://drive.google.com



e... qual a importância?

A nuvem nunca 
vai acabar, ela não 
sofre danos e jamais 

será  perdida!



um “power point” online

O Prezi é um software na modalidade cloud utilizado 
para a criação de apresentações não lineares, e 
poderá substituir o comumente utilizado Power 
Point.

acesse:  http://prezi.com  

http://prezi.com/


(            )

vejamos . . .

http://www.slideshare.net 

compartilhe suas apresentações 
feitas no Powerpoint ou 
Openoffice.org

http://www.slideshare.net/


fazendo operações em PDFs

https://smallpdf.com 

https://smallpdf.com/


O C R
Optical Character Recognition  ou
Reconhecimento óptico de caracteres; 

é uma tecnologia para reconhecer caracteres a 
partir de um arquivo de imagem ou mapa de bits 
sejam eles escaneados, escritos a mão, 
datilografados ou impressos. Dessa forma, através 
do OCR é possível obter um arquivo de texto 
editável por um computador.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Reconhecimento_ótico_de_caracteres 



online OCR

http://www.onlineocr.net 

site que reconhece  e converter em texto 
documentos PDF, imagens ou fotografias 
para um formato DOC editável 



(            )

vejamos . . .

http://www.dominiopublico.gov.br 

download livre de textos, 
vídeos, imagens e sons



ninite

instale vários aplicativos grátis e
de uma só vez! 

 Chrome
 Firefox
 Skype
 Java
 VLC
 K-Lite Codecs
 Foxit Reader
 PDFCreator
 Avast
 Google Drive
 Dropbox

https://ninite.com 



em cartaz

Web 3.0

http://www.tv1.com.br 

apresenta...  

http://www.youtube.com/watch?v=V5kabPVohGY 



vejamos . . .

;-)
http://wayback.archive.org 

O site “Internet Archive Wayback 
Machine” coloca a história da World 
Wide Web em suas mãos. O arquivo 
contém mais de 100 terabytes e 10 
bilhões de páginas arquivadas 
desde 1996 até ao presente.

Web Archive





;-)
obrigado!

leonardo.simonini@icict.fiocruz.br
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