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❙ Principais eventos
❘ 1000ac - Ábaco
❘ 1614 - Logaritmos (John Napier)
❘ 1623 - Sistema Binário (Francis Bacon)
❘ 1642 - Máquina de Turing
❘ 1946 - ENIAC (Universidade da Pensilvânia)
❘ 1947 - Programa Armazenado (John Von Newmann)
❘ 1957 - IBM produz seu primeiro computador
❘ 1962 - Discos magnéticos
❘ 1963 - Circuitos Integrados
❘ 1972 - LSI (Large Scale Integration)  “chip”

Breve histórico da computação moderna



❙ A revolução da microinformática começa na
década de 70

❘ Primeiros microcomputadores

• Apple II (1976)
– Empresa surgiu numa garagem...

• IBM PC (1977)
– Marcou a profissionalização da microinformática

• TRS-80 (1977)
– Um dos muitos modelos que fracassaram...

Breve histórico da computação moderna
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Categorias de computadores



Arquitetura dos Computadores

Hardware = Parte física
                   (máquina)

Software      =   Parte lógica
     (conjunto de instruções executadas
      pelo hardware)



Visão Esquemática de um Computador
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Hardware Básico de um Computador
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❚ Unidades de Entrada
❙ Para se comunicar com um computador você

precisa um TECLADO, um MOUSE ou outro
dispositivo de ENTRADA.

❙ Teclado
❙ Mouse
❙ Trackball
❙ Scanner

Hardware Básico de um Computador



Unidades de Entrada

Teclado

Mouse

Trackball



Unidades de Entrada

Scanners

De mesa De mão



É o “cérebro” do sistema
❙ Processa e analisa todas as informações

que entram e saem do computador
❙ Sua velocidade é medida em MegaHertz

(milhões de ciclos por segundo)
❙ Atualmente, temos microprocessadores

operando a mais de 2000MHz (2GHz)!

Unidade Central de Processamento - CPU



Fabricantes de microprocessadores

❙ Mais conhecidos:
❘ INTEL
❘ AMD (Advanced Micro Devices)
❘ Cyrix/IBM

❙ INTEL estabelece os padrões “de fato” do
mercado.

Unidade Central de Processamento - CPU



Lei de Moore:

“O poder
computacional
dobradobra a cada 18
meses”

Microprocessadores INTEL

MODELO LANÇAMENTO
• 4004 (1971)
• 8008 (1972)
• 8080 (1974)
• 8086/8088 (1978)
• 80286 (1982)
• 80386 (1985)
• 80486 (1989)
• Pentium (1993)
• Pentium Pro (1995)
• Pentium II (1997)
• Pentium III (1999)

2003
transistores

7,5 milhões de
transistores

Unidade Central de Processamento - CPU



❙ Apresentam os resultados finais do
processamento

❙ Vídeo ou MONITOR

❙ IMPRESSORAS
❘ Matriciais
❘ Jato de tinta
❘ Laser

Unidades de Saída



Disco Flexível (disquete)
❘ É um tipo de armazenamento de acesso

aleatório (leitura e gravação)

Dispositivos de Armazenamento



Disco Rígido (HD - Hard Disk, “winchester”)
❘  É um tipo de armazenamento de acesso aleatório
❘  (leitura e gravação)

❘  Podem conter mais informações
❘  que os disquetes

❘  Normalmente ficam dentro
❘  do gabinete do computador

Dispositivos de Armazenamento



Discos Ópticos
❘ É um tipo de armazenamento cuja leitura é feita
através de um feixe de raio laser, de grande
precisão.

❘ Estão disponíveis em diversos modelos, tais como:
• CD-ROM  (Apenas para leitura)
• CD-R (Permite uma gravação

e múltiplas leituras)
• CD-RW (Permite múltiplas

gravações e leituras)
• DVD (Nova geração de discos

ópticos)

Dispositivos de Armazenamento



❙ O BIT (BInary digiT) é a menor unidade para
representação de informações em um computador
( 0 ou 1).

❙ BYTE é o conjunto de 8 BITS necessários para
representar um caracter qualquer.

❙ Quando nos referimos às informações
armazenadas em um computador utilizamos
portanto o termo BYTE, correspondendo a um
caracter.

Unidade de Medida - Bits & Bytes



Tendo em vista que a unidade byte é consideravelmente
pequena quando indicamos valores mais extensos,  utilizamos
múltiplos do byte.

❚  Kbyte (Kilobyte)- equivale a 1.024 bytes

❚  Mbyte (Megabyte)- equivale a 1.024 Kbytes

❚  Gbytes (Gigabyte)- equivale a 1.024 Mbytes

❚  Tbytes (Terabyte)- unidade equivalente a 1.024  Gbytes

Unidade de Medida - Bits & Bytes



“Conjunto de instruções eletrônicas que os
programadores escrevem, empregando uma
linguagem de programação e que a CPU do
computador interpreta para executar uma
tarefa específica”

Peter Norton - Introdução à Informática, 1ª
Edição.

Software



Podemos agrupar os softwares utilizados
em um computador em três categorias
principais:

❙ 1  -  Software Básico

❙ 2  -  Linguagem de Programação

❙ 3  -  Programas Aplicativos

Software



Programas Aplicativos

Linguagens de Programação

Usuário

Hardware

Software Básico

Software



❙ É o nome dado a um conjunto de
programas (software) que tem por
objetivo gerenciar todos os recursos do
computador

❙ Comanda e direciona a execução de todas
as operações em um computador

❙ Serve de suporte para a execução de todos
os demais programas utilizados

Software- Sistema Operacional



❙ Windows 95, 98, NT, 2000, CE
❘ Dominam o mercado

❙ Linux
❘ Gratuito
❘ Software livre

❙ Mac OS 9
❘ Usado nos computadores da Apple

❙ DOS (Disk Operating System)
❘ Usado em microcomputadores antigos

Software- Sistema Operacional


