
ESCOLA SEM MUROS 

 em casa também se aprende 

INFORMÁTICA 
ENSINO FUNDAMENTAL -  ETAPA III 

alunos de 12 a  15 anos 



ATIVIDADE DO DIA: 

07 - Siglas da internet 



Leitura: 
O que significam http, www, com e br? 

Na atividade de hoje, vamos entender o  significado 

de algumas siglas que nos encontramos quando 

estamos navegando pela internet.  

Após a leitura, responda as questões propostas. 







AO REDOR DO MUNDO 
Outros indicadores de domínios 

  

.uk 

Reino Unido (em inglês, United Kingdom) 

 

.de 

Alemanha (em alemão, Deutschland) 

 

.nl 

Países Baixos (em holandês, Nederland) 

 

.py 

Paraguai (em espanhol, Paraguay) 

 
 

 

.au 

Austrália 

 

.at 

Áustria 

 

.il 

Israel 

 

.ca 

Canadá 
 



AO REDOR DO MUNDO 
Outros indicadores de domínios 

 SEM O “COM” - Algumas siglas que definem sites não comerciais: 

 

.edu: entidades educacionais 

 

.gov: sites de governos 

 

.org: organizações não comerciais 

 

.mil: sites militares 

 

.int: organizações intergovernamentais 

 

.net: originalmente, usado por provedores de internet. Hoje, é uma alternativa 

quando o endereço finalizado em “.com” já existe. 

Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-significam-http-www-com-e-br/ 
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SERÁ QUE VOCÊ LEMBRA  DAS PRINCIPAIS 

INFORMAÇÕES DA LEITURA? 

 1. O que significa a sigla www? 

2. O que significa a sigla.com? 

3. O que significa a sigla .br? 

4. O que indicam os domínios  abaixo: 

a) .uk 

b) .de 

c) .gov 

d) .edu 

 



VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA  

CONFERIR AS RESPOSTAS? 

VAMOS LÁ! 



SERÁ QUE VOCÊ LEMBRA DAS PRINCIPAIS 

INFORMAÇÕES  DA LEITURA? 

 1. É a abreviação de world wide web, ou rede com amplitude mundial. Esse 
é o sistema por onde circulam as informações em hipertexto. É formado 
por milhões de sites e computadores conectados. 

 
2. Indica que a organização dona daquele site ou e-mail tem fins comerciais 

- é o caso da maioria das empresas.  
 

3. Mostra que o domínio do site é no Brasil.  

 

4. a) site do Reino Unido   

        b) site da Alemanha   

        c) sites do governo   

        d) sites de entidades educacionais. 
 

 



11 

A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa,  

com apoio e participação da 

família por meio da  

página Escola Sem Muros. 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

