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» Definição de computador, conceito de software e hardware
» Informática
» História da informática resumida
» Dados, informação e processamento de dados

- Representação da informação no sistema binário
- Representação da informação pelo computador

» Vantagens e desvantagens da informatização
» Elementos de um computador (modelo de Von Newman)

- Unidade Central de Processamento
- Memória

- Memória principal
- Periféricos

- Periféricos de input
- Periféricos de output
- Periféricos de Input/output
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COMPUTADOR

Um computador é formado por um conjunto de elementos electrónicos interligados que têm como função 

permitir executar uma grande variedade de operações. 

Por exemplo, armazenar, processar, manipular, obter e fornecer informações, sob a forma de texto, 

imagem, voz ou animação.

Processar

Cruzar, tratar e manipular dados com o objectivo de obter mais informação.

Armazenar

Garantir que os dados não se  percam ou sejam inadvertidamente modificados. Quando se armazenam 

dados deve-se pensar em criar estruturas que permitam a sua futura recuperação.

Comunicar

Troca de dados entre diferentes computadores, com eventual transmissão através de redes locais e/ou 

globais.
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Vantagens do computador

» É rápido

» Resolve eficazmente tarefas rotineiras

» Trabalha 24 horas por dia

» Não se cansa ou perde concentração

» É fíável

» Possui grande capacidade de armazenamento
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O funcionamento de um computador assenta sobre duas componentes complementares:

Hardware: representa tudo o que é físico num computador (monitor, teclado, rato, …)

Software: Representa todos os programas que podem ser executados no computador (Windows, excel. 

Photoshop, …)
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INFORMÁTICA = INFORMAÇÃO + AUTOMÁTICA

Informática é a produção de informação de forma automática. Ou, melhor, utilizando meios automáticos.

Informática é uma palavra criada pelo Francês Phitippe Dreyfus em l962 e adoptada posteriormente pela 

Academia Francesa e que a definiu como: “Informática é uma ciência que se propõe aperfeiçoar, 

regulamentar e desenvolver o conhecimento e aproveitamento do computador e das técnicas de 

tratamento de informação.”

Principais áreas da informática:

• Concepção e implementação dos componentes de hardware

• Concepção e desenvolvimento do software (de sistema e de aplicação)

• Operação dos sistemas informáticos (software + hardware)
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Desde os primórdios da humanidade que o homem sente a necessidade de contar, servindo-se, em 

princípio, dos seus 10 dedos das mãos, embora algumas tribos usassem como instrumento de cálculo 

também os dedos dos pés, contando por isso até 20 .

Contudo, o homem não está satisfeito. precisa de ampliar a contagem dos números, os dedos tornam-se 

insuficientes e assim surge o ábaco (abacus), que data de 3000 A.C.

Este antiquíssimo instrumento de cálculo foi usado na Grécia, Roma e ainda na Idade Média, 

principalmente pelos cambistas. O Ábaco é ainda hoje o con(pu)tador preferido dos chineses.
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O grande desenvolvimento no campo das máquinas de calcular verifica-se a partir do século XVII, 

quando as matemáticas começaram a complicar-se. Despertando no homem o interesse por esses 

instrumentos.

1623 Tuebingen, Wuerttemberg (Alemanha)

Wilhelm Schickard (1592-1635), constrói uma máquina que designa por “relógio calculador”. Esta 

máquina permitia adicionar e subtrair números com 6 dígitos e indicava “overflow” através do toque de 

uma campainha.

A máquina e os seus planos foram perdidos durante a guerra que se travava na altura. Os planos foram 

finalmente descobertos em 1935, mas apenas para serem perdidos de novo durante a guerra. 

Finalmente foram novamente descobertos em 1956 pelo mesmo homem, para permitir que a máquina 

fosse reconstruída em 1960 e provasse funcionar.
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1644 Paris

Blaise Pascal (1623-1662) constrói uma máquina, a qual designa por "Pascaline". Esta máquina permitia 

somar números com 5 dígitos e permitia a extensão de mais dígitos mais facilmente do que a máquina de 

Schickard, mas não permitia a subtracção de números.
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1668 Inglaterra

Sir Samuel Morland (1625-1695) produz uma máquina de adicionar não decimal, esta máquina adaptava-

se bem à soma de dinheiro Inglês.

1674 Leipzig

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) desenha uma máquina chamada "Stepped Reckoner", que é 

construída por um homem chamado Oliver (Parisiense). Esta máquina podia multiplicar números de 5 

dígitos por números de 12.

1775 Inglaterra 

Charles, constrói uma calculadora que permitia multiplicar, semelhante à de Leibniz.

1770-6 Alemanha

Mathieus Hahn, constrói uma calculadora que permitia multiplicar.
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1812 Londres

Charles Babbage percebeu que muitos cálculos eram constituídos por operações que eram regularmente 

repetidas. E formulou a teoria de que era possível desenhar uma máquina que pudesse fazer essas 

operações automaticamente. Em 1822 produziu um protótipo dessa máquina à qual chamou “difference

engine” e em 1822 com a ajuda do governo Britânico começou a construir a máquina em 1823, mas 

nunca chegou a acabar a mesma. 
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1820 França

Charles Xavier Thomas de Colmar (1785-1870), constrói uma máquina chamada "Arithmometer", que 

foi a primeira calculadora a ser produzida em massa. Fazia multiplicações usando o mesmo princípio de 

Leibniz e com o auxilio do utilizador podia fazer também divisões. Esta máquina ocupava uma secretária 

e continuou a ser vendida durante 90 anos.

1834 Londres

Charles Babbage faz os primeiros esboços de uma máquina analítica para executar qualquer cálculo que 

pudesse ser especificado de uma forma especifica. Esta máquina podia operar números com 40 dígitos, 

tinha dois acumuladores principais e alguns auxiliares para propósitos especiais. Esta máquina poderia 

conter até 100 números memorizados, fazer saltos condicionais e ler a partir de cartões os programas e 

os dados.

Esta máquina faria uma adição em 3 segundos e uma multiplicação ou uma divisão levaria entre 2 a 4 

minutos a ser calculada.
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1871

Babbage produz um protótipo da sua máquina analítica.

1878 Nova Iorque

Ramon Verea, inventa uma calculadora com uma tabela de multiplicação interna, o que a torna muito 

mais rápida que as suas antecessoras.

1879

Um comité investiga a possibilidade de completar a máquina analítica de Babbage e chega à conclusão 

que é impossível uma vez que Babbage está morto.

1886 Chicago

Dorr E. Felt (1862-1930) constrói uma calculadora chamada "Comptometer", esta torna-se a primeira 

calculadora onde os operandos são introduzidos através de teclas.
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1892 St. Louis

William S. Burroughs (1857-1898), inventa uma máquina similar à de Felt mas mais robusta, é aqui que 

começa realmente a industria das calculadoras de escritório. 

1906

Henry Babbage, o filho de Charles Babbage, com a ajuda da firma R. W. Munro, completa a máquina 

analítica do pai, apenas para demonstrar que a máquina funcionava, o que realmente acontece, esta 

máquina nunca chega a ser produzida.

1931-2 Cambridge, England

E. Wynn-Williams, at Cambridge constrói um contador digital binário.

1935

A IBM (International Business Machines) constrói o "IBM 601", uma máquina que lia cartões perfurados, 

capaz de fazer uma multiplicação num segundo. Esta máquina torna-se importante para a computação 

científica e comercial. Foram construídas mais de 1500 destas máquinas.
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1938 Berlin

Konrad Zuse (1910-) com a assistência de Helmut Schreyer, completa um protótipo mecânico de uma 

calculadora binária programável, originalmente chamada "V1". Mais tarde depois da guerra foi chamada 

"Z1". Trabalhava com números reais e conseguia guardar em memória até 16 números.

Janeiro 1940

Nos Laboratórios Bell (Bell Labs), Samuel Williams e Stibitz completam uma calculadora capaz de operar 

com números complexos, esta máquina foi designada por "Complex Number Calculator" e é 

posteriormente conhecida por  "Model I Relay Calculator".

Em vez de requerer que os utilizadores trabalhassem directamente com a máquina esta calculadora 

dispunha de 3 teclados remotos colocados em vários sítios de um edifício, podendo ser usado apenas 

um destes de cada vez. 
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Janeiro 1943 Universidade de Harvard

Howard H. Aiken (1900-1973) e a sua equipa, completam o "ASCC Mark I" ("Automatic Sequence-

Controlled Calculator Mark I"), também designado por "Harvard Mark I". Esta máquina pesava cerca de 5 

toneladas.

1945
Zuse inventa uma linguagem de programação chamada Plankalkul.
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Junho 1945

John Von Neumann (1903-1957), tendo-se juntado à equipa do ENIAC, escreve um relatório 

descrevendo um futuro computador, posteriormente construído com o nome de "EDVAC" ("Electronic

Discrete Variable Automatic Computer" ); esta foi a primeira descrição de um computador que 

guardasse um programa em memória e dá origem ao termo “Computador Von Neumann”. 
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Novembro 1945

John W. Mauchly (1907-80) e J. Presper Eckert (1919-) e a sua equipa completam um projecto, 

resultando a máquina que nos introduziu na idade do computador, o ENIAC (Electronic Numerator, 

Integrator, Analyzer, and Computer) inteiramente electrónico (18000 válvulas). ocupava um edifício de 

vários andares, era programado manualmente e entrou em funcionamento em 1948 em Aberdeen EUA. 

Trabalhava com o sistema decimal e não o binário e possuía quase todas as características dos grandes 

computadores actuais. Contudo, os seus inventores não se tinham ainda apercebido da importância de 

armazenar informação em memória de um modo definitivo. Isso veio a acontecer graças ao trabalho de 

um consultor do grupo. Von Neumman com o qual nasceu o novo computador EDVAC um computador 

com memória permanente.
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Junho 1948 Manchester University, Manchester, Inglaterra

Newman, Freddie C. Williams e a sua equipa, completam o protótipo de uma máquina chamada "Mark I". 

Esta é a primeira máquina que todas as pessoas estão de acordo em chamar de computador, porque é a 

primeira que permite guardar programas.

1949-51 MIT

Jay W. Forrester e a sua equipa construíram o "Whirlwind", este é o primeiro computador desenhado 

para trabalhar em tempo real, podia fazer 500,000 adições ou 50,000 multiplicações por segundo.

1951

O UNIVAC I torna-se o primeiro computador produzido em massa.

1954

Surge o primeiro computador electrónico para a gestão.
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1960

Passam-se a usar transístores em vez de válvulas, os quais para além de necessitarem de menos 

potência, são mais pequenos, geram menos calor e são mais fiáveis.

1965

Introduzem-se os circuitos integrados, os quais são mais poderosos, fiáveis e compactos.

1971

Surgem os microprocessadores, os quais são fruto da inclusão numa única pastilha de silício de todas as 

funcionalidades aritméticas e lógicas.

Década de 80

Revolução dos computadores pessoais. Como consequência informações importantes podem estar 

geograficamente distribuídas. Surge a necessidade de criar redes de computadores (infra-estrutura de 

comunicação que permite unir computadores e equipamento terminal genérico).
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Década de 90

A internet veio mudar a forma de pensar e trabalhar das pessoas, criando novas oportunidades. O 

computador pessoal deixa de estar isolado para passar a fazer parte de uma rede global de 

computadores, à escala mundial.
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Dados

A palavra dados vem do latim datum e significa facto. Dados, portanto, são factos - o material básico da 

informação. Os dados são representados por símbolos, mas não são informação senão em sentido 

limitado.

Informação

É um conjunto de dados dispostos segundo determinada ordem e forma, úteis para as pessoas a quem 

se dirige. Quer dizer informação é conhecimento relevante e resultante da produção de operações de 

processamento de dados adquirida pelas pessoas com o objectivo de aumentar o conhecimento e de 

atingir objectivos específicos. 
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Processamento de dados

O processamento de dados compõe-se essencialmente de três operações: introdução de dados, sua 

manipulação ou transformação e comunicação de resultados. 

1. Introdução de dados.  Os dados têm de ser registados ou de algum modo introduzidos antes de 

poderem ser processados. Assim, podem ser primeiramente registados em documentos originais por 

exemplo, formulários em papel, preparados para o efeito - ou mais simplesmente serem recebidos 

através de teclados, maquinas automáticas ou outros equipamentos de entrada directa.

2. Manipulação de dados.  Uma ou várias das operações seguintes pode, então ser executada no 

conjunto de dados: Classificação, Cálculo, Ordenamento e Resumo.
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Processamento de dados

3. Comunicação de resultados. Uma vez os dados introduzidos e transformados, uma ou ambas as

operações seguintes podem ter lugar:

a) Armazenamento e recuperação - Guardar dados para futura referência é armazenar.  Ir buscar dados 

guardados e/ou informação é a actividade de recuperação.

b) Comunicação e reprodução -Transferir dados de um local ou de uma operação para outra, quer para 

utilização imediata quer para processamento futuro, é o que se chama comunicação de dados um 

processo que decorre até que a informação, sob forma utilizável, atinja o utilizador final. Algumas vezes é 

necessário copiar ou duplicar os dados. O método mais vulgar de reprodução é através da impressora.

Processamento de DadosProcessamento de Dados
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Vantagens da informatização

Uma das vantagens é, sem dúvida, a produtividade, a qual deveria provocar uma melhoria do nível de 
vida do trabalhador, mas, segundo muitos, significa principalmente maior lucro para a empresa.

» A automatização, que melhora as condições de trabalho:

a) A eliminação de tarefas perigosas utilizando controlos remotos, robos", etc;

b) O trabalhador não se expõe a materiais tóxicos, sendo o manuseamento dos materiais feito por 
processos mecânicos;

c) As instalações de trabalho tornam se mais organizadas e mais limpas.

» A racionalização e estruturação do trabalho, que torna a administração mais aliciante.

» A melhoria na qualidade dos produtos, causada pela produção em grande escala, que obriga à 
uniformização e precisão.

» A libertação do pessoal da empresa de tarefas rotineiras e maçadoras.

Vantagens da InformatizaçãoVantagens da Informatização
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Vantagens da informatização

» A criação de novas profissões, originando um maior número de empregos.

» A economia de tempo.

» O estímulo à criatividade.

» O armazenamento e recuperação mais fácil de informações.

» A segurança, que advêm da confiança que se tem nos resultados e da facilidade de preservar os 
arquivos de informações.

» O pessoal não se sente limitado pelo cansaço ou pela dispersão, etc.

Vantagens da InformatizaçãoVantagens da Informatização
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Desvantagens da informatização

» A necessidade de se possuir qualificação para as novas tarefas;

» Os problemas emocionais aumentam, motivando insegurança tensão, desespero. etc.

» No caso de o empregado ter uma falha técnica no trabalho realizado os danos podem ser avultados;

» Estando os dados que se encontram nas Agências de Informações em bancos de dados (conjunto de 
ficheiros de computador), aqueles podem ser procurados e lidos em poucos segundos. Acontece que 
as Agências podem facilmente armazenar, reunir e recuperar muitas informações e dados relativos a 
determinadas pessoas. No caso de essas informações serem fornecidos a pessoas que não convêm 
que tomem conhecimento delas, dar-se-á uma invasão da privacidade. Há legislação sobre o 
assunto. E também perigoso quando os bancos de dados possuem informações erradas ou 
antiquadas.

» É de referir ainda os crimes por computador, que vão desde o acesso indevido a bancos de dados ate 
às movimentações ilegais de fundos nos bancos, sendo necessário recorrer a medidas de protecção 
como, por exemplo com senhas e criptografia (escrita secreta por meio de abreviaturas ou sinais 
convencionais);

Desvantagens InformatizaçãoDesvantagens Informatização
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Elementos de um computador

De acordo com Von Newman, matemático e pioneiro na área das ciências da computação, um 

computador deve ser formado pelos os seguintes elementos:

• Unidade de Processamento Central (CPU - Central Processing Unit);

• Memória Principal;

• Periféricos.
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Unidade Central de Processamento

A Unidade Central de Processamento (CPU) pode-se considerar como sendo o cérebro do computador. 

A CPU permite executar transformações nos dados, obedecendo a uma sequência de instruções e é 

responsável por todas as operações aritméticas e lógicas, pela leitura e escrita de dados na memória 

e ainda pela comunicação com os periféricos.

O CPU é constituído por :

Memória (registos) - Conjunto de unidades de acumulação de dados dentro do processador;

Unidade Aritmética e Lógica - ALU (Arithmetic Logic Unit), onde se efectuam todas as operações lógicas 

e aritméticas;

Unidade de Controlo - A CU (Control Unit), dirige as operações do processador, controlando as 

transferências de informação dentro do CPU.
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Memória

A memória é um órgão interno reutilizável, isto é, podemos modificar o seu conteúdo em conformidade 

com as necessidades do processamento.  São duas as funções básicas da memória:

armazenar os programas necessários ao controlo do funcionamento do computador e à execução das 

tarefas pretendidas;

armazenar temporariamente os dados a serem processados e os resultados intermédios (ou finais) do 

processamento.

Uma parte da memória é utilizada para guardar o programa que orientará as operações do 

processamento, enquanto outra parte é usada, durante a execução do programa. Para guardar 

temporariamente a parte dos dados a serem processados nesse momento.

A entrada dos dados é feita sob a forma de código, para determinadas posições (Células) da memória, 

provocando a eliminação dos dados que anteriormente ocupavam essas mesmas posições e que, 

por sua vez, serão sucessivamente substituídos por novos dados, até que todos os dados sejam 

processados como indicado no programa.
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Periféricos

Para que exista comunicação entre o utilizador e a máquina e vice-versa, são necessários dispositivos 

que permitam uma troca de informação entre homem e a máquina.

Periféricos de entrada (input)

Os periféricos de entrada são aqueles que permitem ao computador obter informação , nos quais se 

incluem aqueles que permitem ao homem transmitir informações (ordens) ao computador.
» teclado
» rato
» digitalizador de imagem (scanner)
» caneta óptica (lightpen)
» ecran táctil
» câmara de vídeo
» leitor óptico
» microfone
» cd-rom
» mesas digitalizadoras (tablets)
» joystick
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1. CONCEITOS DE INFORMÁTICA1. CONCEITOS DE INFORMÁTICA PeriféricosPeriféricos

Periféricos de saída (output)

Os periféricos de saída são aqueles que permitem ao computador disponibilizar informação, nos quais se 

incluem aqueles que permitem ao homem consultar informações, que podem ou não ser fruto de 

manipulação dos dados pelo computador.

» monitor

» impressora
» altifalante
» traçador gráfico (plotter)
» videogravador
» microfilme (COM)

Periféricos de entrada e saída de dados
» disco magnético
» drives de disketes
» cartão magnético
» disco óptico
» cassetes de vídeo
» cassetes de audio


