
Android 

Android é um sistema operacional do Google para smartphones, TVs e tablets. 

Baseado em Linux e de código aberto, o sistema móvel é utilizado em 

aparelhos da Samsung, LG, Sony, HTC, Motorola, Positivo, Asus, além do 

próprio do Google e outras fabricantes menos conhecidas. O Android está 

atualmente na versão 4.2.2 Jelly Bean e recebe, normalmente, até duas 

grandes atualizações por ano. Uma das principais vantagens do sistema é a 

variedade de aplicativos encontrados em sua loja virtual Google Play. Porém, 

malwares, vírus e travamentos são apontados como as principais 

desvantagens do Android. Além da loja de apps, os aparelhos equipados com o 

sistema também contam a coleção de aplicativos nativos do Google, como 

Gmail, Google Maps, Street View, YouTube, Google Drive, Google+, GTalk, 

entre outros. O Android também recebe personalizações e aplicativos 

exclusivos de cada fabricante, como a TouchWiz, da Samsung; e a Optimus UI, 

da LG. Isso faz com que as novas versões do sistema demorem a chegar a 

todos os produtos. Em contrapartida, o Google lança periodicamente aparelhos 

Nexus, sua linha com o Android Puro. 

 

 

10 vantagens do sistema Android em relação ao iPhone 

1) Ele permite rodar mais de um programa ao mesmo tempo, seja nativo ou 

oriundo do Android Market, enquanto o smartphone da Apple só permite 

aplicações do próprio telefone rodando no background. 

2) O uso dos widgets (atalhos rápidos para serviços web) é bem dinâmico no 

Android, e a informação que eles apresentam está sempre visível e ao alcance 

de interação. Assim fica mais fácil checar o email, as redes sociais e o tempo. 

3) Como é baseado em ferramentas de código aberto, o Android Market, 

embora ainda menor que o App Market do iPhone, floresce a olhos vistos e traz 

muitas alternativas gratuitas. 

4) As notificações do Android são mais organizadas, e contam com uma barra 

com ícones diferenciados para melhor identificação dos avisos, além de o 

sistema permitir aos programadores a inserção de notificações diretamente na 

lock screen (isto é, a área de trabalho inicial do telefone). 

5) O sistema googleano está em várias marcas de celulares diferentes - 

Motorola, Samsung, HTC, LG, etc - enquando o iPhone... é o iPhone. 

6) Embora aqui o iPhone esteja em diferentes operadoras, nos EUA ele exige 

contrato com a AT&T, enquanto o Android se espalha por Sprint, Verizon, T-

Mobile... 



7) O Android permite programação mais personalizada, inclusive portando 

interfaces customizadas de um aparelho a outro. 

8) A mudança de configuração (por, exemplo mudar a conexão de WiFi para 

3G) do sistema do Google é mais rápida. 

9) A integração com serviços do Google e redes sociais é a melhor parte do 

Android, que permite uma conexão rápida e transparente com os sites. 

10) Os preços - ao menos nos EUA - são mais convidativos. Lá, as operadoras 

já oferecem smarpthones com Android gratuitamente se ligados a um plano de 

dois anos. (Aqui, já há ofertas semelhantes, mas com mensalidades polpudas). 

 

7 dicas para iniciantes que compraram um Android 

Se você acabou de adquirir um celular com o sistema operacional Android, é 

previsível que algumas dúvidas surjam nos primeiros usos, fazendo com que 

você encontre certos obstáculos sobre como utilizar corretamente o seu novo 

smartphone.   

 

 

 

 

 

 

1 - Como colocar atalhos na homescreen 

Smartphones podem ser classificados como pequenos computadores portáteis. 

Além dos sistemas operacionais próprios, eles ainda possuem a chamada 

homescreen — ou tela inicial. No caso, ela possui o mesmo conceito que o seu 



Desktop no Windows, apresentando os atalhos para os aplicativos gravados 

em seu celular.E, para facilitar o acesso à homescreen do aparelho, as 

fabricantes adotaram o botão “Home” (normalmente representado por um 

desenho que lembra uma casa), que leva você automaticamente para a tela 

inicial assim que é selecionado. 

 

Para deixar o seu smartphone ainda mais personalizado, colocando na 

homescreen os atalhos de aplicativos e serviços que você realmente usará no 

seu dia a dia, é preciso seguir dois passos simples: 

1) Acesse o menu principal do seu aparelho (representado por um quadrado 

ou retângulo formado por pontos) e localize o aplicativo que você deseja 

colocar na homescreen. 

2) Pressione o dedo sobre o ícone do aplicativo por alguns segundos e o 

smartphone o mostrará automaticamente na tela inicial. Neste momento, 

você ainda poderá definir em qual espaço o atalho para o app ficará 

posicionado. 

Já o processo para apagar um aplicativo da sua tela inicial é ainda mais 

simples: basta pressionar o dedo sobre o ícone a ser apagado e esperar para 

que o símbolo de uma lixeira apareça na parte inferior da tela.  

Quando a imagem surgir, arraste o aplicativo até a lixeira para deletá-lo da 

homescreen. 

 

2 - Como mudar papéis de parede 

Assim como acontece em seu computador, mudar o papel de parede da Área 

de trabalho, colocando uma imagem do seu interesse, é um detalhe que deixa 

a máquina com um toque ainda mais pessoal. Logo, no smartphone também é 

possível modificar a imagem de fundo da homescreen — e o processo para 

isso é bastante simples. 

Inicialmente, é importante saber que os telefones com Android apresentam três 

estilos de papéis de parede: 

1) Galeria: essa opção utiliza suas imagens pessoais salvas em seu celular, 

sejam elas fotos tiradas através da câmera do seu aparelho ou figuras que 

você importou da internet e do seu computador. 

2) Live Wallpaper — são papéis de parede animados (que ficam em constante 

movimento na sua tela inicial) salvos em seu celular. 



3) Papéis de parede — geralmente, são fotografias e imagens em alta 

qualidade que já vieram gravadas em seu aparelho. 

 

Na sua homescreen, aperte o botão “Menu” (normalmente representado por 

vários riscos agrupados) e em seguida selecione a opção “Papel de parede” 

que aparecerá em sua tela. Automaticamente, uma nova janela surgirá, dando 

três opções para que você escolha de onde pegar a imagem que ficará no 

fundo da tela inicial: “Galeria”, “Papéis de parede animados” e “Papéis de 

parede”. 

Depois, basta selecionar a imagem de seu interesse. Automaticamente, ela 

será mostrada para você, já fazendo parte do fundo de sua tela inicial. 

 

  



3 - Como acessar a internet 

Poder acessar a web em um smartphone é uma das principais vantagens 

apresentadas por esse estilo de aparelho. Assim, é mais do que necessário 

aprender a ativar a internet em seu celular — seja pela rede sem fio ou 3G. 

 

Para ativar o Wi-Fi, toque sobre o ícone da homescreen que dá acesso ao 

menu principal e, em seguida, em “Configurações”. Depois, clique sobre a 

opção “Rede sem fio e outras” (ou “Conexões sem fio e rede”). 

 



Nesse local, selecione a opção “Configurações de Wi-Fi” para configurar e 

gerenciar os pontos de acesso sem fio que serão registrados em seu aparelho. 

Para ativar um Wi-Fi, você deverá selecionar a rede de seu interesse e 

fornecer a senha de acesso (como acontece em computadores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volta ao menu  “Rede sem fio e outras”, ainda é possível ativar o 3G 

selecionando a opção “Redes Móveis” e, em seguida, “Dados ativados”. Para 

ver o passo a passo detalhado do procedimento, clique aqui. 

 

4 - Como criar e adicionar uma conta Google no seu celular 

Para acessar a Google Play Store — a loja virtual de aplicativos para Android 

—, é necessário ter uma conta cadastrada no Google. Caso você já tenha um 

Gmail, é só utilizar o seu endereço de email e a senha cadastrados. Mas, se 

você ainda não tem, clique aqui e realize o seu cadastro. 

http://www.tecmundo.com.br/como-fazer/32321-android-como-configurar-a-conexao-de-dados.htm
https://accounts.google.com/SignUp?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount&hl=pt-BR


E, para adicionar uma conta do Google em seu celular, você deverá ir ao ícone 

do menu principal, selecionar “Configurações” e, em seguida, “Contas e 

sincronização”.  

Nesse espaço, vá em “Adicionar conta” e escolha “Google”. Realize seu login 

e, automaticamente, sua conta estará registrada. No caso, alguns celulares 

ainda poderão oferecer a opção de “Criar conta” — aqui, você deverá colocar 

seu nome, sobrenome e nome de usuário para um endereço de Gmail. 

  



5 - Como instalar e desinstalar aplicativos 

Aplicativos são uma das principais vantagens dos smartphones: existem 

milhares deles com as mais diversas utilidades. Desde jogos a serviços de 

controle financeiro, os apps podem ser empregados por você de diferentes 

formas, auxiliando, inclusive, nas atividades do seu dia a dia. 

 

Para instalar um aplicativo em seu Android, você precisará acessar a Google 

Play Store. Ela é representada pelo ícone de uma sacola branca com um 

símbolo de “play” no meio e já vem instalada em seu smartphone.  

Ao entrar na página da Play Store (você deverá estar conectado na internet 

para ter acesso), é possível escolher aplicativos de diferentes formas: vendo os 

destaques que aparecem na página inicial, acessar por categorias, ver quais 

são os principais itens pagos, os principais gratuitos ou mesmo procurando um 

nome específico, clicando no símbolo de lupa. 

 

 

 



 

Ao selecionar um app do seu interesse, você será encaminhado para uma 

página em que estarão informações sobre o item escolhido. Caso ele seja 

gratuito, basta selecionar a opção “Instalar”. Se ele for pago, você deverá 

selecionar o botão em que aparece o valor do aplicativo (neste caso, você 

deverá ter cadastro na Play Store para poder comprá-lo).  

Depois, só é necessário aceitar os termos para que o download seja iniciado e 

o app instalado automaticamente em seu aparelho. 

 

Desinstalando os aplicativos 



O processo de desinstalar um aplicativo é ainda mais simples: clique no botão 

que o leva ao menu principal, vá em configurações e procure “Aplicativos”.  

 

Depois, vá em “Gerenciar Aplicativos”, e uma lista com todos os apps 

instalados em seu smartphone aparecerá na tela. Nela, basta selecionar o app 

de seu interesse e ir à opção “Desinstalar”. 

 

6 - Como fazer backup de contatos de um celular para outro 

Se você já gostou do seu primeiro smartphone com plataforma Android, é bem 

provável que outros modelos poderão ser adquiridos por você no futuro. E uma 

das vantagens apresentadas no mundo dos smartphones é a possibilidade de 

fazer um backup de todos os seus contatos — assim, caso você troque de 

celular, não será necessário recadastrar todos os telefones novamente. 

O processo de armazenamento dos seus contatos é algo simples, 

especialmente pela possibilidade de se utilizar serviços como o Dropbox para 

exportar a sua lista e, depois, importá-la no novo aparelho. Além disso, existem 

aplicativos que também foram criados especialmente para esse propósito, 

como o Backup Contacts. Para conferir com detalhes o passo a passo para 

realizar o backup dos seus contatos, clique aqui. 

 

7 - Como colocar músicas no aparelho 

Todos os smartphones vêm acompanhados por um cabo USB para serem 

conectados ao PC. Com ele, é possível transformar o seu celular em um 

“pendrive” e colocar músicas praticamente da mesma forma que seria com um 

dispositivo de armazenamento de arquivos. 

http://www.tecmundo.com.br/tutorial/22663-como-fazer-backup-de-seus-contatos-do-android-com-um-toque.htm


 

Assim que é conectado à sua máquina, o smartphone é reconhecido e poderá 

ser acessado a partir da pasta “Meu computador”. Para ver o passo a passo 

ainda mais detalhado de todo o processo, clique aqui. 
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android.htm 
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