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QUERTY (1868)
O modelo QUERTY foi patenteado em 1868 por Christopher Sholes. O 
desenho tinha como principal objectivo evitar que os braços das letras 
ficassem encravados. Apesar de ineficiente e confuso, continua a 
manter-se em uso. Outros modelos: AZERTY, o DVORAK ou o HCESAR.

Remington 2 (1878)
Máquinas de Escrever Antigas

Patente QWERT
The History of Computing Project



  

IBM Model 01 (1935)
Em 1935, a IBM Electric Typewriter Model 01 tornou-se uma das 
primeiras máquinas de escrever eléctricas.

IBM



  

Teclas de Função Teclado Numérico

Teclado Alfanumérico



  

Teclas de Controlo



  

Teclado Alfanumérico
Inclui as letras do alfabeto, os algarismos, a barra de espaços e algumas 
teclas de controlo. Do conjunto de teclas de controlo, as principais são 
a tecla de Enter, o Shift, o Control, o Alt e o apagar à esquerda 
(Backspace).



  

Enter Tecla para executar acções ou 
introduzir quebras de linha.

Apagar à Esquerda Apagar o texto à 
esquerda do ponto de escrita.

Shift Quando usada em 
combinação com outra tecla, 
activa a maiúscula ou o 
símbolo superior esquerdo.

Caps Lock Activar/Desactivar a 
escrita em maiúsculas.

Tab/Tabulador Permite alinhar 
textos nos processadores de texto.

Esc/Escape Permite cancelar 
processos ou acções em 
progresso.

Alt Usa-se em combinação 
com outras teclas para activar 
funções de programas.

Alt Gr Semelhante ao Alt mas 
permite activar o símbolo 
inferior direito de algumas 
teclas.

Ctrl Usa-se em combinação 
com outras teclas para activar 
funções de programas. 
Exemplo: Ctrl+S para gravar.

Windows Tecla associada ao 
sistema Windows. Entre 
outras funções permite 
activar directamente o menu 
de iniciar.



  

Tecla Normal

Tecla Normal
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Teclas de Cursor Permitem 
controlar a posição do cursor nos 
vários sentidos.

Apagar à Direita/Delete Apagar o texto à 
direita do ponto de escrita.

Início/Home Permite mover o cursor, ou 
mesmo o documento, para o ponto inicial.

Fim/End Permite mover o cursor, ou 
mesmo o documento, para o ponto final.

Page Up Permite avançar um ecrã para 
cima no contexto de um documento.

Page Down Permite avançar um ecrã para 
baixo no contexto de um documento.



  

Num Lock Permite activar/desactivar o 
teclado numérico. O estado desta função 
é indicado numa das luzes disponíveis na 
zona superior.

Indicadores Luminosos Permitem saber o 
estado de determinada função (activa/não 
activa). Os principais são o indicador de 
Caps Lock e o indicador de Num Lock.

Teclado Numérico
O teclado numérico existe para facilitar a 
introdução de números. Esta organizado 
de forma semelhante à de uma 
calculadora matemática. Nos 
computadores portáteis não apresenta 
esta disposição.


