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Aula 2 – Fundamentos da Informática (Hardware) 

 

Objetivos: 

1) Conhecer os fatos marcantes que contribuíram para o surgimento do computador e o 

processo evolutivo dos computadores ao longo da história. 

2) Identificar os componentes principais de um computador, onde se localizam e entender 

para que servem. 

3) Entender o que é hardware, software e a relação entre eles. 

4) Reconhecer os dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados utilizados em 

um computador. 

5) Compreender de que forma as informações são guardadas nos dispositivos de 

armazenamento de dados. 

 

 

1.1 Aspectos gerais 

Todos nós sabemos da grande importância do uso do computador em nossas 

atividades rotineiras. Um forte exemplo é que somente através dele é que este curso à 

distância foi criado para você e tantos outros estudantes, que estão distantes 

geograficamente dos grandes centros educacionais. 

Quando falamos em computador, nos lembramos da informática, que é o conjunto de 

métodos e técnicas para o tratamento automático da informação. Para isso, precisamos de 

um equipamento: o computador. 

 

1.2 Finalidade e vantagens do computador 

O computador foi inventado para oferecer conforto e praticidade, como todo 

instrumento inventado pela humanidade. Ele é um equipamento com capacidade para 

receber, processar, produzir e armazenar grandes volumes de informações. As grandes 

vantagens que obtemos utilizando um computador são as seguintes: 
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- Rapidez na execução de tarefas, em função de sua grande capacidade de processamento 

de informações. 

- Precisão na produção de informações (exatidão). 

- Manipulação de grande volume de informações, principalmente quando do controle de 

tarefas repetitivas. 

- Organização ou mesmo racionalidade, que é uma consequência de todas as vantagens 

citadas anteriormente. 

 

Podemos citar inúmeros exemplos de uso eficiente de computadores em tarefas 

comerciais, escolares, industriais e do cotidiano doméstico. Não podemos conceber 

atualmente um processo, sem o uso de computadores, para verificar, por exemplo, quantos 

e quais apostadores acertaram os seis números de um concurso da Mega-Sena! Imagine 

verificar dezenas de milhões de apostas,uma a uma, sem o auxílio do computador? É uma 

tarefa impraticável no nosso mundo atual. Se fosse feita sem o uso de computadores, seria 

uma tarefa árdua, lenta e imprecisa, ou seja, sujeita a muitos erros. 

 

1.3 História e evolução do computador 

 

- 1951 – os computadores (UNIVAC/IBM) começam a ser produzidos em série. 

 

- 1956 – o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA) anuncia um computador 

construído com transistores substituindo as válvulas de vidro. Dois anos depois, o americano 

Jack S. Clair Kilby cria um circuito integrado com cinco transistores instalados numa placa 

de 1,2 cm de diâmetro. Este é um marco na miniaturização dos componentes. O circuito 

integrado começa seu ciclo na história da eletrônica e da computação. 

 

- Meados da década de 1960 – o computador IBM/360 é lançado (tornou-se um modelo de 

grande sucesso na época). O computador passa a ser mais acessível, sendo utilizado 

também em áreas comerciais. 
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- Até a metade da década de 1960 – os transistores substituíram as válvulas com eficácia, 

pois eram muito menores, esquentavam menos e com custo de produção menor. Mas a 

partir daí foi aperfeiçoado o Circuito Integrado (CI ou chip) e também a tecnologia de 

miniaturização de componentes eletrônicos. 

 

 

Fig. 1 - Válvulas; (b) Transistores; (c) Microchip 

 

Vejamos resumidamente uma cronologia da microinformática a partir da década de 1970 até 

os dias de hoje: 

- 1971 – construção do primeiro microcomputador pessoal (o MCS-4), utilizando 

microprocessador Intel 4004. 

 

 

Fig. 2 - Microprocessador Intel 4004 

 

- 1975 – ALTAIR 8800, primeiro microcomputador a ser comercializado. 

- 1981 – lançado o PC da IBM. 

- 1982 – a Compaq lança o primeiro notebook, um computador portátil. Popularizou-se a 

partir do final da década de 1990. 
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Fig. 3 – IBM PC 

 

- 1985 – lançada a versão 1.0 do Windows. 

- 1991 – lançado o sistema operacional Linux. 

- 1993 – lançado o processador Pentium, da Intel. 

- 1994 – a internet começa a se popularizar. Surge o Netscape Navigator, versão 

aperfeiçoada do NCSA Mosaic, primeiro software para navegação na internet. 

- 1995 – lançado o sistema operacional Windows 95, com recursos de conexão à internet. 

- 1998 – surgimento dos CDs graváveis e regraváveis (CD-RW). 

- 1999 – construído o primeiro netbook (computador ainda menor do que um notebook), mas 

popularizou-se somente a partir de 2007. 

- 2003 – as comunicações via rede sem-fio (Wi-Fi) tornam-se realidade. 
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Fig. 4 – Rede Sem Fio 

 

- 2007 – a Apple lança a sua versão de smartphone (telefone celular com funções 

avançadas, inclusive acesso à internet). 

- 2010 – é apresentado o iPad, o tablet da Apple. 

 

1.4 Tipos de computadores 

Existem várias definições quanto ao porte e capacidade de processamento dos 

computadores atuais. Também, ao longo do tempo, os conceitos se misturaram em função 

da evolução da tecnologia, dos seus componentes e da noção referencial do homem quanto 

ao que ele considera “grande ou pequeno” e “rápido ou lento”. Você já deve conhecer, mas 

vamos citar aqui os tipos de computadores mais conhecidos atualmente: 

 

Servidor corporativo – é um computador que possui gigantesca capacidade de 

processamento e substituiu o antigo mainframe (este ocupava muito espaço). É adotado por 

grandes corporações que precisam controlar milhões de transações por dia (bancos e 

administradoras de cartões de crédito, por exemplo). Pode ser chamado também de super-

servidor. 
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Fig. 5 – Rack com computadores servidores 

 

Desktop – computador de mesa, não portátil, com monitor, mouse, teclado, caixas de som, 

e a caixa onde fica a CPU, placa-mãe, processador, entre outras peças. Uma versão de 

desktop conhecido como “all in one” (tudo em um) reúne basicamente o gabinete (CPU) e o 

monitor numa só estrutura, economizando espaço. 

 

 

Fig. 6 - Computador tipo desktop e tipo “all in one” 

 

Notebook ou laptop – é um microcomputador portátil. Antes, laptop e notebook tinham 

características diferentes, porém os conceitos se perderam com o passar do tempo. Monitor, 

teclado e CPU estão integrados em um só gabinete, com monitor retrátil para guarda e 

transporte. 
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Fig. 7 – Notebook 

 

Netbook – versão reduzida de um notebook, com algumas limitações de memória, 

processador e armazenamento em disco. Recomendável para uso ocasional em função de 

algum desconforto provocado na sua utilização frequente. 

 

 

Fig. 8 – Netbook 

 

Tablet – computador em franco estágio de popularização. Sua característica principal é não 

possuir teclado. Praticamente todas as funções são efetuadas através da tela de toque 

(touchscreen). São menores do que um netbook e são mais voltados para leitura de 

publicações eletrônicas (jornais, livros), acesso à internet e entretenimento. 
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Fig. 9 – Tablet (Ipad) 

 

Smartphone – embora seja um telefone celular, possui funções encontradas em 

computadores, como acesso à internet e execução de programas aplicativos. 

 

 

Fig. 10 – Smartphone 

 

1.5 Etapas funcionais em um computador 

Um computador trabalha obedecendo a um fluxo básico de procedimentos conforme Fig. 11 

 

 

Fig. 11 – Arquitetura básica de um computador 
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Passando para uma visão arquitetônica, encontramos dispositivos e acessórios que 

fazem parte do corpo funcional dos computadores. Vejamos os principais: 

 

1.5.1 Entrada de dados 

Teclado – continua sendo o mais popular e o mais utilizado dispositivo de entrada de dados. 

 

Mouse – também muito popular, é um equipamento apontador, voltado para movimentar o 

cursor pela tela do computador. 

 

Touchpad – dispositivo básico em computadores portáteis. Trata-se de uma superfície 

sensível ao toque que funciona de forma semelhante ao mouse. 

 

Câmera de vídeo – também conhecido como webcam, trata-se de uma câmera para captar 

imagens de quem está na frente do vídeo do computador. 

 

Microfone – tal como um microfone comum, serve para captar o som (vozes ou qualquer 

outro som produzido) para o computador. 

 

Leitor ótico/scanner – equipamento que capta imagens em geral, tal como uma 

fotocopiadora. As imagens são digitalizadas (codificadas) ao serem enviadas para o 

computador. 

 

1.5.2 Processamento de dados 

Quando falamos em processamento de dados, lembramos do termo CPU (sigla 

inglesa que significa Unidade Central de Processamento). Nos microcomputadores, a CPU 

é representada pela placa-mãe, que é uma grande placa com componentes eletrônicos 

integrados. Nela, são conectados a memória principal (RAM), o processador e 

compartimentos para conectar todos os dispositivos que compõem o computador (discos, 

CDs e DVDs, bem como os dispositivos de entrada e de saída de dados). Localiza-se dentro 

dos gabinetes dos computadores. 
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Fig. 12 – Placa-mãe 

 

Memória RAM – conhecida também por memória principal. Tem a função de armazenar 

temporariamente todas as informações que serão usadas pelo processador (basicamente 

instruções dos programas e dados que essas instruções precisam para resolver as tarefas). 

Só armazena dados enquanto o computador estiver ligado (dispositivo volátil). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – “Pente” de memória RAM 

 

Memória ROM – esta é uma memória que já vem gravada do fabricante e é usada somente 

quando ligamos o computador,para carregamento de funções básicas para o seu 

funcionamento. 

 

Processador – elemento responsável pela interpretação das instruções dos programas 

(software). Exemplo de instruções: uma operação aritmética, a leitura de uma informação, 

gravação de uma informação no disco, instruções de comparação (exemplo: a data lida é 
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maior que a data de hoje?). Os de processadores atualmente mais conhecidos são o i3, i5, 

i7, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Phenom X4 Quad Core e Turion X2, dentre outros 

 

Fig. 14 – Processador 

 

1.5.3 Saída de dados 

 

Monitor de vídeo – normalmente um dispositivo que apresenta informações na tela de LCD, 

como um televisor atual. Outros monitores são sensíveis ao toque (chamados de 

touchscreen), onde podemos escolher opções tocando em botões virtuais, apresentados na 

tela (então, neste caso funcionam também como equipamento de entrada de dados). São 

muito utilizados em agências bancárias. 

 

Impressora – também muito popular e conhecida por produzir informações impressas em 

papel. Observação: atualmente existem equipamentos chamados impressoras 

multifuncionais, que comportam impressora, scanner e fotocopiadoras num só equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 – Impressora Multifuncional 
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Caixas de som – Enviam os sons armazenados e processados no computador para o 

ambiente externo. 

 

 

1.5.4 Armazenamento de dados 

Os dispositivos de armazenamento de dados funcionam tanto como entrada (leitura) 

quanto como saída (gravação) de dados. Todas as informações residentes nos 

computadores de todo o mundo estão armazenadas nestes dispositivos. Vamos conhecer 

os principais “armazéns” de dados eletrônicos: 

 

HD (disco rígido ou Hard Disk) – trata-se de um disco com superfície magnetizável. Ele é 

blindado (na Figura 1.25 encontra-se aberto) e fica dentro do gabinete do computador. Ainda 

é o equipamento mais duradouro e confiável do mundo da computação, em função de 

suportar armazenamento de dados de alta atividade (ações frequentes de remover e incluir 

dados). Os dados são armazenados em sua superfície na forma de círculos concêntricos, 

aos quais chamamos de trilhas. Estas, por sua vez, são divididas em segmentos chamados 

setores. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 – HD aberto 

 

 

Os HD externos são similares aos HDs convencionais, com a diferença de que são 

portáteis, sendo conectados aos computadores através de cabo, somente no momento que 

o usuário precisa 
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CDs/DVDs/Blu-ray – antigamente chamados de discos óticos, são dispositivos usados para 

armazenamento de dados de pouca ou nenhuma atividade (frequência de regravações de 

dados). O princípio de leitura e gravação entre eles é o mesmo: através de feixes de luz. A 

diferença entre eles é basicamente no tamanho dos pontos de gravação de dados. Quanto 

menor os pontos, maior é a quantidade de dados a ser gravada. O Blu-ray, por ser tecnologia 

mais avançada, apresenta a maior capacidade de armazenamento de dados. 

 

Pen drive – este equipamento é, atualmente, a mídia portátil mais utilizada pelos usuários 

de computadores. O que contribuiu para sua aceitação é o fato dele não precisar recarregar 

energia para manter os dados armazenados. Isso o torna seguro e estável, ao contrário dos 

antigos disquetes. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – Pen drive 

 

Cartões de memória – baseado na tecnologia flash, semelhante ao que ocorre com a 

memória RAM do computador, existe uma grande variedade de formato desses cartões, 

muito utilizados principalmente em câmeras fotográficas e telefones celulares. Podem ser 

utilizados também em microcomputadores, mas ainda não é uma prática comum. 

 

Fita magnética – ainda utilizada principalmente em grandes corporações, com a finalidade 

de backup (cópia de segurança de dados). São de vários tipos, sendo as fitas DAT as mais 

conhecidas (pouco maiores do que uma caixa de fósforos). Não é utilizada para uso pessoal 

ou doméstico. 

 


