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Turma 4 [7]
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Pessoal,
As atividades de pesquisa da aula são:
>> 20 min - responder ao questionário-padrão de aula no seguinte link [10];
>> ATIVIDADES ESPECÍFICAS: pesquisar na Internet os itens abaixo (de 1 a 8), e publicar um
comentário aqui como resposta a esta tarefa (+- 250 palavras):
1. 20 min Quais as possibilidades de uso do Raspberry Pi: Entretenimento, navegação, cftv, etc.?
2. 20 min Android é Linux? Qual a empresa responsável pelo Android atualmente?
3. 20 min O Banco do Brasil usa Linux? Onde?
4. 20 min Descrever o procedimento de instalação do Sistema Operacional Linux Ubuntu.
5. 20 min Descrever o procedimento de instalação de aplicativos utilizando a Central de Programas
do Linux Ubuntu.
6. 20 min Por que os repositórios do Linux Ubuntu são confiáveis?
7. 20 min Onde a Petrobras usa Linux?
8. 30 min Ver os vídeos:
... Raspberry Pi, Linux e programação em softwares educacionais . https://youtu.be/8_xVCB68msY
[11]
... Gravando um pendrive bootável do Linux Ubuntu https://
... Software livre e Ubuntu... https://youtu.be/9ckiru6zXEI [12]
>> 20 min Realizar a transação de "auto" pagamento da tarefa conforme a regra de utilização da
moeda tecnotas16. Clique aqui para o passo a passo [13]. Veja aqui as regras da moeda tecnota16
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[14].
Prazo: Você tem que estar logado [15] para se inscrever em uma data.
Responsáveis: luizart [1]
0
Transações vinculadas:
TN$ 40
Marcos Vinicius [16]
Ver mais [18]

atividade de pesquisa [17]

URL de origem (recuperadas em 09/01/2023 - 21:42):
https://www.corais.org/tecnojovem2016/node/90779
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[13] http://corais.org/tecnojovem2016/node/90650
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