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Pensamento do dia:  
“A informática chegou para resolver problemas que antes não existiam.” 

 
 
1 Aprendendo sobre o seu computador 
 

O computador é constituído por vários componentes que formam o hardware. O hardware 
executa os softwares – programas que convertem as instruções enviadas para o computador em uma 
linguagem que ele possa entender. É uma máquina eletrônica que processa e armazena os dados e pode 
executar diversos programas para realizar uma série de tarefas e assim atender a necessidade do seu 
utilizador. O computador não é uma máquina inteligente, ele apenas executa as instruções dos 
programas que foram escritos pelo programador.  

 
 
1.1  Examinando o hardware 
 
 O hardware que compõe a parte básica de um sistema de computador inclui um monitor, um 
teclado e uma unidade de sistema. A unidade de sistema contém o processador, a memória, as unidades 
de disco, as portas e a placa de vídeo do computador.  
 

 
 

1- Monitor 
2- Caixas de Som 
3- Gabinete 
4- Teclado 
5- Mouse 
6- Estabilizador 
7- Filtro de linha 
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1.2 Processador e memória 
 
 A unidade central de processamento (CPU) e a memória estão localizadas em chips dentro da 
unidade de sistema. A CPU é o cérebro do seu computador. Este é o lugar onde o computador 
interpreta e processa as informações. 
 Você já deve ter ouvido falar sobre a memória do computador como RAM. O termo RAM quer 
dizer random-acess memory, ou seja, memória de acesso aleatório. As instruções que seu computador 
recebe e as informações que ele processa são mantidas na RAM durante a sessão de trabalho. 
 A RAM do computador não é um local de armazenamento permanente de informações; ela 
permanece ativa apenas quando o computador está ligado. Quando você desliga o computador, as 
informações contidas na memória são perdidas. Para evitar que isto aconteça, lembre-se de salvá-las em 
um disco, que é um dispositivo de armazenamento permanente, antes de desligar o computador. 
 A memória do computador é medida em kilobytes ou megabytes de informação. Um byte é a 
quantidade de memória necessária para armazenar um caracter. Neste ponto, seria interessante aprender 
um pouco sobre a representação das informações em um computador.  

O computador baseia-se no princípio de que suas informações são interpretadas como 
seqüências de 0s e 1s. Essa representação pode ser comparada com o acender e apagar de uma 
lâmpada. Apesar de muito simples, consegue-se realizar grande parte do processamento de informação 
apenas manipulando essas seqüências. 
 Essa unidade de informação recebe o nome de bit. Temos então o bit 0 e o bit 1. Como são dois, 
recebem o nome de dígitos binários. 

Um conjunto de 8 bits recebe o nome de byte.  
Com 1 byte consegue-se representar 1 caracter (uma letra, um número, um caracter de espaço 

em branco, um caracter não imprimível, etc). 
Mas como é possível representar tantas informações com apenas dois bits? Isso não deveria ser 

muito difícil uma vez que a seqüência de DNA que se encontra no núcleo das células é formada por 
quatro tipos de unidades distintas: Adenina, Timina, Citosina e Guanina. 
 Suponha que tivéssemos o seguinte número decimal: 1535. 
 Por que 1535 é um número decimal? Porque podemos representá-lo utilizando como base o 
nosso sistema mais usual de numeração que vai de 0 a 9 (então, 10 números). 
 

Número Unidade Dezena Centena Milhar 
1535 5 3 5 1 

 
Pois bem. O número é formado por unidades de 10 e também pode ser escrito dessa forma: 
 
1535 = 5.10^0 + 3.10^1 + 5.10^2 + 1.10^3      (^ símbolo de “elevado”. 10^2 = 10.10 = 100) 

 
 Percebe-se então que, para representar as unidades de um número pode-se apenas colocar um 
número 10 elevado a 0, que é igual a um. Isso é certo, porque na casa das unidades só podemos 
representar números de 0 a 9. 
 No entanto, na casa das dezenas, “devemos” ter um número 10 que, multiplicado por qualquer 
número de 0 a 9, irá nos fornecer um número de 10 a 90. 
 Nas casa das centenas, precisamos multiplicar um número de 0 a 9 por 100 (10 elevado ao 
quadrado) para obter um número que vai de 100 a 900 e assim por diante. 
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 Com isso, fica claro que, para ir das unidades para os milhares, ou até mais adiante, aumenta-se 
o número de representações da base (10^0, 10^1, 10^2...) 
  

Vamos agora tentar escrever esse número decimal de outra forma. Como sabemos que ele pode 
ser escrito em unidades de 10, vamos tentar dividi-lo por essas unidades: 

 
1535    10 
  535    153     10 
    35      53      15    10 
      5        3        5      1     10 
                                  1       0 

 
 
 Observe que conseguimos obter o mesmo número, 1535, a partir dos restos da divisão. A partir 
do resto destacado com o círculo, formamos o mesmo número com os demais restos, lidos da direita 
para a esquerda. Isso deveria ser certo porque também conseguimos obter o mesmo número, 1535, na 
multiplicação. 
 Observe também que o resto destacado com o círculo tem relação com o algarismo de mais 
“alta ordem”, ou seja, tem relação com a casa dos milhares. Já o último número da esquerda, o 5, tem 
relação com o algarismo de mais “baixa ordem”, ou seja, com as unidades. 
 
 Agora que já sabemos representar um número decimal de duas formas diferentes, vamos tentar 
fazer o mesmo, apenas mudando a base.  
 Os números que o computador representa são seqüências de bits 0s e 1s. A primeira coisa que 
precisamos saber é representar um número decimal como um número binário. Como são necessários 8 
bits (1Byte) para representar 1 caracter, podemos criar uma tabela de equivalência como à seguir: 
 

Decimal Binário 
1 00000001 
2 00000010 
3 00000011 
... ... 

 
Mas como não se perder nesse monte de 0s e 1s? E se esquecermos a posição de um 0, como 

podemos confirmar que o número binário que escrevemos é equivalente ao decimal? 
 
Primeiramente, vamos tentar fazer o mesmo que fizemos com o número 1535. Vamos 

reescrevê-lo apenas alterando a base. Se anteriormente pudemos reescrevê-lo a partir de seus restos, 
divindindo-o em partes de 10, vamos agora dividi-lo em partes de 2 e reescrevê-lo novamente a partir 
dos restos. 
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1535      2 
  13        767    2 
    15      16     383    2 
      1        07   18     191    2 
                  1     03     11    95    2 
                           1       1    15    47    2 
                                            1    07    23    2  
                                                    1    03    11    2 
                                                            1      1    5     2 
                                                                          1     2      2 
                                                                                 0      1      2 
                                                                                         1       0 
                                                                                                  
Como a divisão foi feita em partes de 2, os restos devem ser sempre menores que o valor a ser 

dividido. Então, os valores possíveis são 0 e 1 (menores que 2). Temos nos restos os números que 
precisamos. Agora vamos reescrever o número: 

 
 

1535 =  1 0111111111 = 1.2^0  +1.2^1  + 1.2^2 +1.2^3 +1.2^4 +1.2^5 +1.2^6 +1.2^7  
                                      +1.2^8 + 0.2^9 + 1 .2^10 
                                       = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 1024 = 1535 
 
 Conseguimos então representar qualquer número decimal como um número binário. 
Poderíamos abstrair um pouco mais e representar os caracteres do alfabeto como seqüências numéricas 
e, a seguir, passá-las para números binários de forma que o computador possa entender. Da mesma 
forma, poderíamos pensar em uma imagem de computador como um conjunto de números, cada um 
representando uma tonalidade de cor de uma mantissa, ou ainda um som emitido como uma seqüência 
de 0s e 1s, cada uma das quais representando determinada intensidade de uma nota musical, e assim 
por diante. 
 
 Dissemos que a memória de um computador é medida em kilobytes, megabytes, gigabytes, etc. 
Essas unidades foram herdadas da matemática. Segue a tabela de equivalência: 
 

Símbolo 2^ Nome 
K 10 Quilo 
M 20 Mega 
G 30 Giga 
T 40 Tera 
P 50 Peta 
E 60 Eta 
Z 70 Zetta 
Y 80 Yotta 
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 Agora vamos brincar um pouco. A primeira relação que temos é que: 
 

1Kb = 2^10bytes = 1024bytes 
 
1) 1Mb tem quantos bytes? 
 

1Mb = 2^20 = 2^10 . 2^10 = 1024 . 1024b = 1.048.576b 
 
2) 1Mb tem quantos Kb? 
 

1Mb = 2^20 = 2^10 . 2^10b = 1024 . 1024b = 1024 . 1Kb = 1024Kb 
 
3) 1Gb tem quantos Mb? 
 

1Gb = 2^30 = 2^10 . 2^20 = 1024 . 1Mb = 1024Mb 
 
4) 1,8Gb tem quantos Mb? 
 

1Gb ------------ 1024Mb 
                                                                1,8 Gb --------  x 
                                                                       x = 1,8 . 1024Mb 
 
5) 1,38Mb tem quantos bits? 
 
     1 Mb -------- 1024b                             1b -------------- 8bits 
1,38 Mb -------- x                     1,38 . 1024b -------------- x 
     x = 1,38 . 1024b                                    x = 8 . 1,38 . 1024 bits 
 
 

A memória é a parte do computador que permitem o armazenamento de dados. A memória é 
dividida em dois tipos: Principal e Auxiliar. Normalmente quando alguém fala em "memória de 
computador" está se referindo a memória "Principal". Veja abaixo as descrições de Memória Principal 
e Auxiliar.  
  
Memória Principal 

 
É um tipo de memória eletrônica que depende de uma fonte de energia para manter os dados 

armazenados e perde os dados quando a fonte de energia é desligada. A memória RAM do computador 
(Randomic Access Memory - Memória de Acesso aleatório) é o principal exemplo de memória de 
armazenamento Principal.  

Os dados são armazenados em circuitos integrados ("chips") e enquanto você está usando seu 
computador, a RAM armazena e executa seus programas. Os programas são executados na memória 
RAM porque a memória eletrônica é muito rápida.  

Se desligarmos o computador ou ocorrer uma queda de energia, você perderá os programas que 
estiverem em execução ou o trabalho que estiver fazendo. Por esse motivo é necessário o uso de uma 
memória auxiliar. 
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Memória Auxiliar 
 

São dispositivos que não dependem de uma fonte de energia para manter os dados armazenados, 
os dados não são perdidos quando a fonte de energia é desligada. As Memórias Auxiliares são muito 
mais lentas que as Memórias Principais porque utilizam mecanismos mecânicos e elétricos (motores e 
eletroímãs) para funcionar e fazer a leitura/gravação dos dados.  

Um exemplo de dispositivos de armazenamento auxiliar são os disquetes, discos rígidos, 
unidades de fita, Zip Drives, CD-ROM, etc.  

A Memória Auxiliar resolve o problema da perda de dados causado pela Memória Principal 
quando o computador é desligado, desta forma podemos ler nossos arquivos e programas da memória 
Auxiliar e copiá-los para a Memória Principal (memória RAM) para que possam ser novamente 
usados.  

Um exemplo simples é de quando estiver editando um texto e precisar salvá-lo, o que você faz é 
simplesmente salvar os dados da memória RAM que estão sendo editados para o disco rígido, desta 
forma você estará guardando seu documento na Memória Auxiliar.  

Este tipo de memória é mais lento que a memória principal, é por este motivo que os programas 
somente são carregados e executados na Memória Principal. 
 
 
1.3 Monitor 
 

O monitor possui uma tela que exibe informações, tais como as instruções que são enviadas 
para o computador, as informações e os resultados que o computador manda de volta após interpretar 
as intruções. A tela pode exibir informações utilizando uma única cor ou várias cores. 

Um monitor colorido não exibirá cores a menos que você possua uma placa de vídeo 
apropriada. A placa de vídeo se encontra dentro do seu computador e determina o modo de resolução 
da tela e a quantidade de cores que o seu monitor pode exibir. 

O monitor de vídeo se divide em dois tipos:  
 

• Monocromático - Mostra tons de cinza  
• Policromático - A conhecida tela colorida  
 

Quando ao padrão do monitor, existem diversos:  
 
CGA - Color Graphics Adapter  

Capacidade de mostrar 4 cores simultâneas em modo gráfico. Uma das primeiras usadas em 
computadores PCs, com baixa qualidade de imagem, poucos programas funcionavam em telas CGA, 
quase todos em modo texto. Ficou muito conhecida como "tela verde" embora existem modelos CGA 
preto e branco.  

 
Hércules  

Semelhante ao CGA. Pode mostrar 2 cores simultâneas em modo gráfico. A diferença é que 
apresenta uma melhor qualidade para a exibição de gráficos mas por outro lado, uma grande variedade 
de programas para monitores CGA não funcionam com monitores Hércules por causa de seu modo de 
vídeo. Também é conhecido por sua imagem amarela.  
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Dependendo da placa de vídeo, você pode configurar um monitor Hércules monocromático para 
trabalhar como CGA.  

 
EGA - Enhanced Graphics Adapter  

Capacidade de mostrar 16 cores simultâneas em modo gráfico. Razoável melhora da qualidade 
gráfica, mais programas rodavam neste tipo de tela. Ficou mais conhecida após o lançamento dos 
computadores 286, mas no Brasil ficou pouco conhecida pois logo em seguida foi lançada o padrão 
VGA.  
 
VGA - Video Graphics Array  

Capacidade de mostrar 256 cores simultâneas. Boa qualidade gráfica, este modelo se mostrava 
capaz de rodar tanto programas texto como gráficos com ótima qualidade de imagem. Se tornou o 
padrão mínimo para rodar programas em modo gráfico.  
 
SVGA – Super Video Graphics Array 

A maioria dos computadores de hoje utilizam monitores coloridos com suporte a placas de 
vídeo SVGA. Capacidade de mostrar até 16 milhões de cores. 
 
 
1.4 Teclado 
 
 O teclado é usado para você digitar instruções ao computador e informações que deseja que ele 
processe. Todos os teclados possuem teclas de letras, de pontuação e barra de espaços, semelhantes às 
teclas de uma máquina de escrever. A maioria dos teclados também possuem teclas de função, 
numéricas e de direção, além das teclas ALT, CTRL, DEL e ENTER ou RETURN. A posição das 
teclas no teclado é determinada pelo fabricante do computador; e o modo como são usadas é 
determinado pelo tipo de software que você está usando. 
 
Teclas padrão 
 
 As teclas de letras, as teclas de pontuação e a barra de espaços são utilizadas da mesma forma 
que em uma máquina de escrever. 
 
Teclado numérico 
 
 Como as teclas de números estão agrupadas no teclado numérico, este teclado é uma maneira 
rápida e fácil de se digitar números. Com a maioria dos softwares, você deve pressionar a tecla NUM 
LOCK antes de utilizar o teclado numérico para digitar números. A tecla NUM LOCK funciona de 
modo semelhante à tecla CAPS LOCK da máquina de escrever. Quando a tecla NUM LOCK é 
pressionada no teclado numérico, os números digitados no teclado aparecerão na tela. 
 
Teclas de direção 
 
 Na maioria dos casos, as teclas de direção ajudam você a se movimentar pela tela. Entretanto, 
da mesma forma que outras teclas, suas funções exatas são determinadas pelo tipo de software que 
você está utilizando. Nos teclados padrão, as teclas de direção estão localizadas no teclado numérico, 
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juntamente com os números. Para utilizar estas teclas adequadamente, a tecla NUM LOCK não deverá 
estar ativa. Se esta tecla estiver ativa e você utilizar uma tecla de direção, você irá digitar um número 
ao invés de mudar sua posição na tela. 
 Em teclados estendidos, as teclas de direção encontram-se na parte inferior do lado esquerdo do 
teclado numérico. Você pode utilizar estas teclas de direção a qualquer momento, mesmo se a tecla 
NUM LOCK estiver ativa. 
 
Teclas de função 
 
 As teclas de função enviam instruções para o software que você está utilizando. Suponha, por 
exemplo, que você esteja escrevendo um memorando e que haja um problema ao tentar mover um 
parágrafo. Ao pressionar a tecla de função, você poderá obter informações de socorro na tela. 
 As teclas de função iniciam com as letras F. Ex.: F1, F2, F3... F12. 
 Da mesma forma que as outras teclas, o que a tecla de função faz depende do tipo de software 
que você está utilizando. Por exemplo, alguns softwares utilizam a tecla F1 para exibir informações de 
socorro, enquanto que outros utilizam esta mesma tecla para uma função diferente ou podem 
simplesmente não atribuir nenhuma função para esta tecla. 
As teclas de função estão localizadas na parte superior do teclado estendido ou no lado esquerdo do 
teclado padrão. 
 
Teclas adicionais 
 
 Além das teclas padrão, numéricas, de direção e de função, os teclados estendidos apresentam 
as teclas BACKSPACE, INS DEL, PAGE UP, PAGE DOWN, HOME e END. Normalmente, você 
pode utilizar as teclas PAGE UP, PAGE DOWN, HOME e END para se movimentar ou deslocar 
informações na tela e as teclas BACKSPACE, INS e DEL para editar texto. Da mesma forma que as 
outras teclas do teclado, a função destas irá depender do tipo de software que você está utilizando. 
 
 
1.5 Portas 
 
 Localizadas na parte posterior ou frontal da unidade de sistema existem soquetes denominados 
portas. As portas são utilizadas para conectar o teclado, o monitor e qualquer hardware adicional, tal 
como uma impressora ou um mouse que você queira adicionar ao sistema. 
 
 
1.6 Hardware adicional 
 
 Além dos componentes básicos, a maioria dos sistemas de computador incluem outros 
componentes físicos, como impressora, um mouse e possivelmente um modem. 
 

• Uma impressora imprime as informações processadas pelo computador. As impressoras variam 
quanto à velocidade de impressão e aos resultados produzidos. Por exemplo, algumas 
impressoras com qualidade de carta podem imprimir rapidamente textos de alta qualidade; 
algumas impressoras a laser ou matriciais podem imprimir tanto textos como gráficos. 
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• Utilizando um mouse, você pode mover um indicador na tela. Para alterar a posição do 
indicador, você deve mover o mouse sobre a mesa ou espaço de trabalho. Você também pode 
utilizar o mouse para selecionar um item, posicionando o indicador do mouse sobre o mesmo e 
pressionando um botão. 

• Um modem conecta o seu sistema a uma linha telefônica para que você possa se comunicar com 
um outro computador 

 
 
1.7 Usando discos e unidades de disco 
 
 Um disco, como uma fita cassete, é um dispositivo de armazenamento reutilizável que 
armazena informações, como softwares e dados, em arquivos. Assim como na memória de acesso 
aleatório, a quantidade de espaço no disco é medida em bytes. Entretanto, ao contrário das informações 
armazenadas na memória de acesso aleatório, as informações armazenadas em discos não são excluídas 
quando o computador é desligado. Caso deseje, você pode excluir as informações de um disco e, se 
usá-lo adequadamente, ele poderá ser usado diversas vezes. 
 As unidades de disco do seu computador movem as informações armazenadas nos discos para 
dentro e para fora da memória de acesso aleatório. Por exemplo, o computador pode ler instruções dos 
software a partir de um disco na memória de acesso aleatório e gravar seus dados em um disco de 
segurança. 
 Uma unidade de disco rígido contém um disco fixo que é instalado dentro do computador. Em 
um disco rígido você pode armazenar grandes quantidades de informações em um único lugar ao invés 
de armazená-las em vários discos flexíveis. É um disco localizado dentro do computador. É fabricado 
com discos de metal recompostos por material magnético onde os dados são gravados através de 
cabeças e revestido externamente por uma proteção metálica que é preso ao gabinete do computador 
por parafusos. Também é chamado de HD (Hard Disk) ou Winchester. É nele que normalmente 
gravamos e executamos nossos programas mais usados. A característica deste tipo de disco é a alta 
capacidade de armazenamento de dados e alta velocidade no acesso aos dados.  
 
 Uma unidade de disco flexível contém um disco flexível removível que possui uma capacidade 
de armazenamento menor do que um disco rígido. A unidade de disco rígido também pode gravar e ler 
informações para o sistema e a partir dele com uma velocidade maior do que a unidade de disco 
flexível. Quando o sistema grava ou lê informações para um disco e a partir dele, a luz da unidade se 
acende. 
 Cada unidade de disco possui uma letra designada a ela, de forma que você possa informar ao 
sistema onde encontrar as instruções e as informações desejadas. Por exemplo, em vários sistemas a 
unidade de disco flexível é designada como unidade “A”, e a unidade de disco rígido, como unidade 
“C”. 
 Os discos flexíveis são removíveis e possuem vários tamanhos. Vários sistemas utilizam os 
discos flexíveis de 5 ¼ polegadas. Estes discos possuem uma espessura fina e flexíveis e, por isso, são 
relativamente frágeis. Alguns sistemas usam os discos flexíveis de 3 ½ polegadas. Este tipo de disco é 
protegido por uma capa de plástico rígida. 
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1.8 Nomeando e protegendo um disco flexível 
 
 Guarde os discos flexíveis em um lugar seguro, longe poeira, da umidade, de campos 
magnéticos (tais como televisão, alto falante e monitores de computador) e temperaturas extremas. 
Nomeie cada disco flexível de modo que você possa identificar as informações nele armazenadas. 
Coloque o rótulo na parte superior frontal do disco, de modo que ele não transponha as áreas expostas 
do disco. 
 
 
1.9 Protegendo informações em um disco flexível 
 
 Um disco de 3 ½ polegadas pode ser protegido contra gravação deslocando-se a pequena trava 
do disco para baixo de modo a revelar a abertura. 
 Para armazenar informações em discos de 3 ½ polegadas você deve deslocar a trava novamente 
para cima. Ao término do trabalho com um disco, é recomendado que se coloque novamente a etiqueta 
de proteção contra gravação. 
 
 
1.10 CDs 
 
 Um CD (Compact Disc) é uma mídia que pode armazenar dados da mesma forma que os 
disquetes de 3 ½ polegadas. Existem CDs de diversas capacidades de armazenamento e de diversos 
tipos. Os mais comuns são: 
 
CD-R 
 

R = Read (Leitura). Permite gravar os dados enquanto haja espaço na mídia. Os dados podem 
ser gravados mais de uma vez, desde que haja espaço e o disco não tenha sido finalizado. Uma vez que 
os dados tenham sido gravados não é mais possível apagá-los. A mídia pode ser finalizada para não 
permitir a gravação de novos dados, mesmo que ainda haja espaço disponível. Possui sua capacidade 
de armazenamento entre 600MB e 740MB dependendo do formato de gravação usado 
 
CD-RW 
 R = Read (Leitura) 
 W = Write (Escrita) 

Também permite gravar os dados enquanto haja espaço na mídia. Os dados podem ser gravados 
mais de uma vez, desde que haja espaço. O processo de finalização da mídia costuma não surtir efeito, 
uma vez que os dados podem ser apagados depois de escritos. Um CD-RW poderia ser visto como um 
disquete que possui uma capacidade de armazenamento maior. Possui capacidade de armazenamento 
de normalmente 640MB, mas isto depende do fabricante. 
 
DVD-ROM 

CD ROM de alta capacidade de armazenamento. Pode armazenar mais de 17GB de arquivos ou 
programas. É lido somente por unidades próprias para este tipo de disco.  
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 Se estiver usando um CD ou DVD, use uma caneta de ponta porosa de escrita permanente (por 
exemplo, uma caneta para retroprojetor) ao nomeá-lo. O uso de um lápis ou de uma caneta 
esferográfica pode danificar a mídia gravável, mesmo que a escrita seja feita do lado oposto à área de 
gravação. 
 
 Em CDs a proteção contra gravação de novas informações é feita no momento da gravação de 
dados, ou seja, você deve informar para o software de gravação se, após a gravação das informações 
atuais, você deseja que seja possível gravar outras. Nesse caso, essa proteção só é efetiva nos tipos CD-R. 

 
 A proteção com o calor e a umidade também é válida aqui. Assim como os disquetes, os CDs 
não devem ser colocados junto a fontes eletromagnéticas (televisão, imã, monitor do computador, 
estabilizadores de tensão, entre outros). 
 
 
1.11 Limpeza de CDs 
 
 Os CDs NÃO devem ser limpos com produtos solventes como acetona ou álcool. A limpeza 
deve ser feita de preferência com uma flanela levemente umedecida, evitando a limpeza do lado de 
gravação dos dados. Se a mídia apresentar pequenas “bolhas” ou “furinhos” deve-se fazer uma cópia de 
backup imediata e descartar o CD.  

Se o CD não puder ser lido depois de alguns segundos pelo drive de CD, verifique 
primeiramente se o drive está limpo. Alguns leitores mais antigos podem não reconhecer CD-RWs, o 
que não significa que o CD deva ser descartado. Caso o drive seja relativamente novo, então 
provavelmente o CD está arranhado. Tente fazer a limpeza do lado de gravação dos dados com uma 
flanela levemente umedecida.  

Assim como os disquetes, o valor dos CDs deve ser considerado inferior ao valor das 
informações neles armazenadas. Então, qualquer sinal de erro na leitura e/ou escrita, faça o backup, se 
este for possível, e troque a mídia. 
 
 
1.12 Cuidados com o computador 

 
• Não deixe seu computador em locais expostos a umidade ou sol. O mesmo se aplica a discos 

magnéticos, como os disquetes.  
• Limpe o Gabinete e o Monitor com um pano levemente umedecido em água com sabão neutro 

ou solução de limpeza apropriada para micros. Não use álcool, querosene, acetona ou qualquer 
outro tipo de produto abrasivo. O uso de um destes podem estragar o gabinete de seu 
computador e se um destes produtos atingir a parte interna pode causar problemas nas placas ou 
até um incêndio!  

• Não retire o Pino central da tomada do computador, ele não veio sobrando e tem utilidade! Este 
pino é ligado a carcaça do computador (chassis) e deve ser ligado ao terra de sua rede elétrica. 
As descargas elétricas vindas da fonte e componentes do micro são feitas no chassis e se este 
pino for retirado você poderá tomar choques ao tocar em alguma parte metálica do micro e 
queimar componentes sensíveis como o disco rígido, placa mãe, etc. Se estiver em dúvida 
consulte um eletricista.  
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• Não instale seu computador muito perto de campos magnéticos com televisores, aparelhos de 
som, motores, etc. Estes aparelhos geram ruídos elétricos e/ou magnéticos que podem 
prejudicar o bom funcionamento de seu micro. OBS: As caixas de som de kits multimídia 
possuem os ímãs revestidos de metais em seus auto-falantes para não causar nenhuma 
interferência ao computador.  

 
 
1.13 Tipos de Gabinete 
 

Quanto ao tipo, o gabinete pode ser Desktop, Mini-torre e Torre.  
 

Desktop  
É usado na posição Horizontal (como o vídeo cassete). Sua característica é que ocupa pouco 

espaço em uma mesa, pois pode ser colocado sob o monitor. A desvantagem é que normalmente possui 
pouco espaço para a colocação de novas placas e periféricos. Outra desvantagem é a dificuldade na 
manutenção deste tipo de equipamento (hardware).  

 
Mini-Torre  

É usado na posição Vertical (torre). É o modelo mais usado. Sua característica é o espaço 
interno para expansão e manipulação de periféricos. A desvantagem é o espaço ocupado em sua mesa).  

 
Torre  

Possui as mesmas características do Mini-torre, mas tem uma altura maior e mais espaço para 
colocação de novos periféricos. Muito usado em servidores de rede e placas que requerem uma melhor 
refrigeração.  

 
 
1.14 Painel Frontal 
 

O painel frontal do computador tem os botões que usamos para ligar, desligar, e acompanhar o 
funcionamento do computador. Abaixo o significado de cada um:  

 
Botão POWER  

Liga/Desliga o computador.  
 

Botão TURBO  
Se ligado, coloca a placa mãe em operação na velocidade máxima (o padrão). Desligado, faz o 

computador funcionar mais lentamente (depende de cada placa mãe). Deixe sempre o TURBO ligado 
para seu computador trabalhar na velocidade máxima de processamento.  
 
Botão RESET  

Reinicia o computador. Quando o computador é reiniciado, uma nova partida é feita (é como se 
nós ligássemos novamente o computador).  
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KEYLOCK  
Permite ligar/desligar o teclado. É acionado por uma chave e somente na posição "Cadeado 

Aberto" permite a pessoa usar o teclado (usar o computador). Alguns computadores não possuem 
KEYLOCK.  
LED POWER  

Led (normalmente verde) no painel do computador que quando aceso, indica que o computador 
está ligado. O led é um diodo emissor de luz (light emission diode) que emite luz fria.  

 
LED TURBO  

Led (normalmente amarelo) no painel do computador. Quando esta aceso, indica que a chave 
turbo está ligada e o computador funcionando a toda velocidade. Raramente as placas mãe Pentium e 
acima usam a chave turbo. Mesmo que exista no gabinete do micro, encontra-se desligada.  
 
LED HDD  

Led (normalmente vermelho) no painel do computador. Acende quando o disco rígido (ou 
discos) do computador esta sendo usado. Também acende quando uma unidade de CD-ROM está 
conectada na placa mãe e for usada.  

 
 
1.15 Dispositivos de Entrada e Saída 
 

• Entrada - Permite a comunicação do usuário com o computador. São dispositivos que enviam 
dados ao computador para processamento. Exemplos: Teclado, mouse, caneta ótica, scanner.  

• Saída - Permite a comunicação do computador com o usuário. São dispositivos que permitem o 
usuário visualizar o resultado do processamento enviado ao computador. Exemplos: Monitor, 
Impressora, Plotter.  

 
 
1.16 Estabilizador de tensão 
 
 O estabilizador é um aparelho que tem a função de impedir que picos de energia queimem o seu 
computador. A energia elétrica que o seu computador recebe pode sofrer variações. Então, quando 
existe uma variação, o estabilizador tenta manter o fornecimento de energia em um nível aceitável pelo 
seu equipamento. Essas variações de energia podem ocorrer por interferência de equipamentos 
domésticos, como a geladeira, forno de microondas, liquidificador, entre outros, ou por oscilações na 
própria rede elétrica.  
 Dentro do estabilizador existe um fuzível. Quando ocorre um pico de tensão, esse fusível 
queima e impede que a corrente elétrica elevada danifique o seu computador. 
 É recomendável que você tenha um estabilizador com filtro de linha integrado.  
 
1.17 Filtro de linha 
 
 Um filtro de linha tem como função diminuir o nível de ruído existente em uma corrente 
elétrica. Eletronicamente falando, um ruído é um subproduto indesejável de algum processamento  em 
um circuito elétrico / eletrônico.  
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Então, mesmo que o estabilizador mantenha uma corrente elétrica estável para o seu 
equipamento, essa corrente pode ser passada com sinais elétricos indesejáveis que podem danificar o 
seu aparelho. 

Esse é o motivo pelo qual NÃO devemos ligar outros aparelhos elétricos junto ao estabilizador 
do computador. Mesmo que esse estabilizador tenha um filtro de linha, a sua função resume-se apenas 
ao computador. 

Os filtros de linha deveriam estar embutidos em recipientes lacrados como, por exemplo, junto 
aos estabilizadores, para diminuir ainda mais a interferência de ruídos. Os filtros de linha separados que 
encontramos no mercado, essas réguas de plástico, não são aconselhadas. 
 
1.18 Aterramento 
 

A palavra aterramento refer-se à terra propriamente dita. O aterramento é o fio ou a barra de 
cobre enterrado, onde passa a corrente elétrica para o solo. Quando se diz que algum aparelho está 
aterrado (ou eletricamente aterrado) significa que um dos fios de seu cabo de ligação está 
propositalmente ligado à terra. Ao fio que faz essa ligação denominamos "fio terra". 
 

É obrigatório que todas as tomas tenham o seu fio terra. Normalmente elas já vêm com o fio 
terra instalado, seja no próprio cabo de ligação do aparelho à tomada, seja separado dele. No primeiro 
caso, é preciso utilizar uma tomada com três pólos onde será ligado o cabo do aparelho. 
 

No segundo caso, uma tomada com dois pólos é suficiente. O fio terra do aparelho (que 
obrigatoriamente deve ser verde ou verde-amarelo e que fica normalmente no fundo do equipamento) 
deve ser ligado diretamente ao fio terra da rede. 
 

Alguns aparelhos elétricos não precisam de fio terra. Eles são construídos de tal forma que a 
corrente "fugitiva" não cause riscos às pessoas. Para a sua ligação é usada uma tomada com apenas dois 
pólos, um para o fio fase e outro para o fio neutro. 
 

O fio fase e o neutro são aqueles que levam a energia para os aparelhos. Por norma, a cor do fio 
neutro é obrigatoriamente azul. O fio faze pode ser vermelho, branco ou marrom. 
 
 
1.19 Ligando o computador 

 
Para ligar o computador pressione o botão POWER ou I/O localizado em seu painel frontal do 

micro.  
Imediatamente entrará em funcionamento um programa residente na memória ROM (Read Only 

Memory - memória somente para leitura) da placa mãe que fará os testes iniciais para verificar se os 
principais dispositivos estão funcionando em seu computador (memória RAM, discos, processador, 
portas de impressora, memória cache, etc).  

Quando o ROM termina os testes básicos, ele inicia a procura do setor de boot nos discos do 
computador que será carregado na memória RAM do computador. Após carregar o setor de boot, o 
sistema operacional será iniciado. O setor de boot contém a porção principal usada para iniciar o 
sistema operacional.  
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Caso o ROM não encontre o sistema operacional em nenhum dos discos, ele pedirá que seja 
inserido um disquete contendo o Sistema Operacional para partida.  
  
 
1.20 Desligando o computador 

 
 Os computadores mais novos do mercado desligam-se automaticamente quando você solicita ao 
sistema operacional a operação de desligar.  

O ideal é que você finalize todos os seus programas e só então desligue o seu computador 
apertando o botão ON/OFF do seu gabinete. Se você apertar esse botão enquanto estiver executando 
alguma tarefa no seu computador, podem ocorrer perdas de dados, ou danos físicos no seu 
equipamento. Da mesma forma, as quedas de energia podem danificar o equipamento e também levar a 
perda de dados. Então, o ideal é que se tenha um estabilizador com filtro de linha e que a rede elétrica 
esteja aterrada. 
 
 
1.21 Reiniciando o computador 

 
Reiniciar quer dizer iniciar novamente o sistema. Não é recomendável desligar e ligar 

constantemente o computador pelo botão ON/OFF, por este motivo existe recursos para reiniciar o 
sistema sem desligar o computador.  

Nos sistemas operacionais Windows ou MS-DOS, o recomendável é encerrar todas as 
atividades antes de reiniciar. Feito isso, nos sistemas Windows, peça a operação de reinício. No MS-
DOS, pressione CTRL+ALT+DEL. Nos sistemas GNU/Linux encerre a sua sessão e pressione 
CTRL+ALT+DEL. 

Observações:  
• Salve seus trabalhos para não correr o risco de perdê-los durante a reinicialização do sistema.  
• O botão RESET do painel frontal do computador também reinicia o computador, mas de uma 

maneira mais forte pois está ligado diretamente aos circuitos da placa mãe e o sistema será 
reiniciado imediatamente, não tendo nenhuma chance de finalizar corretamente os programas, 
gravar os dados da memória no disco e desmontar os sistemas de arquivos. O uso indevido do 
botão RESET pode causar corrompimentos em seus arquivos e perdas.  

• O uso indevido da seqüência de teclas CTRL+ALT+DEL ocasiona perda de dados. 
 
 
1.22 Sistema Operacional 

 
O Sistema Operacional é o conjunto de programas que fazem a interface do usuário e seus 

programas com o computador. Ele é responsável pelo gerenciamento de recursos e periféricos (como 
memória, discos, arquivos, impressoras, CD-ROMs, etc.), interpretação de mensagens e a execução de 
programas.  

Exemplos de sistemas operacionais: Windows, Linux, FreeBSD, HPUX, SunOS, entre outros. 
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