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”Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus”
”Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
”Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo”
(1 Pedro 3:18, João 3:16, Atos 16:31)



O que vimos na aula passada?

● Conceitos
○ O que é um computador?
○ O que é computação?
○ O que é um programa e o que é um algoritmo?
○ O que é informática?

● História da computação



Ao final da aula de hoje...

● Conheceremos um pouco da estrutura de 
um computador
○ Hardware, tipos de software



Sistemas computacionais

● Compostos por duas partes:
○ Hardware
○ Software

● Hardware:
○ A parte que você chuta

● Software:
○ A parte que você xinga



Sistemas computacionais

● Compostos por duas partes:
○ Hardware
○ Software

● Hardware:
○ Parte física - componentes eletrônicos, peças, 

periféricos, dispositivos diversos
● Software:

○ Programas - sistema operacional, aplicativos, 
sistemas de informação, etc.



Estrutura física (hardware)



Estrutura física (hardware)

● Três elementos básicos, chamados de 
Unidades Funcionais Básicas:

○ Unidade Central de Processamento (CPU)

○ Memória Principal

○ Unidades de Entrada e Saída



Estrutura física (hardware)
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Estrutura física (hardware)
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Placa-mãe

Parte responsável por conectar e interligar 
todos os componentes do computador



Processamento (CPU)

CPU (Unidade Central de Processamento)
● “cérebro” do computador
● conjunto de chips de silício que controla o 

fluxo de funcionamento de toda a máquina

Microprocessador (ou simplesmente “processador”)



Processamento (CPU)

Fotografia aumentada de um processador Intel 
Core i7:



Processamento (CPU)

● Arquitetura básica de um computador:

Representação da arquitetura de Von Neumann



Processamento (CPU)

Características que impactam no desempenho:
● Clock

○ Ex: Escovium 3 de 2,5 GHz (1 hertz = 1 ciclo / 
segundo)

● Multicore
○ CPU com vário núcleos de processamento
○ Ex: Escovium Dual Core (dois núcleos)

● Tecnologias de processamento concorrente
○ Ex: Inter Core i5 … com tecnologia Hyper-Threading

● Memória cache
● Tarefa: Pesquise outras...



Memória Principal

● Onde ficam armazenados os programas 
(conjunto de instruções) e dados sendo 
utilizados no momento de execução



Memória Principal

● Memória RAM (Random Access Memory - 
Memória de Acesso Aleatório)
○ Memória volátil: armazenamento temporário
○ Armazena:

■ Tudo o que o computador está executando no 
momento

○ Ex: Intel Escovium 3 com 4GB de memória RAM



Memória Principal

● Memória Cache
○ Memória de tamanho menor
○ É acoplada ao processador
○ Acesso mais rápido
○ Ex: Intel Escovium 4, 8MB Cache

● Memória cache: Analogia com lanchonete

https://www.youtube.com/watch?v=qP-LiQtJ7iE
https://www.youtube.com/watch?v=qP-LiQtJ7iE


Como os dados e programas são 
representados na memória?

● Código de máquina
○ Baseado no Sistema de Numeração Binário
○ Os computadores trabalham com dois níveis de 

tensão - “ligado” e “desligado”, 1 ou 0

○ Um dígito binário (0 ou 1) é chamado de 1 bit
○ Um agrupamento de 8 bits corresponde a 1 byte

○ Ex1: 5 em decimal = 101 em binário
○ Ex2: letra “A” com codificação ASCII (8 bits): 0100 

0001 (binário) ou 65 (decimal)



Representação binária

Curiosidade (não cai na prova):



Representação binária

Curiosidade (não cai na prova):
Conversão decimal para binário:



Representação binária

Curiosidade (não cai na prova):
● Com 1 byte é possível representar até 256 

números (28= 256)
○ De 00000000 = 0 até 11111111 = 256

● Com  4 bytes (32 bits) é possível 
representar até 4.294.967.296 números (232)

● Com 8 bytes (64 bits): 1.8446744x1019

Tarefa - Pesquisa: por que um processador de 
32 bits só suporta memória RAM de até 4 GB?



Dispositivos de Entrada e Saída

Praticamente todo o resto:
● Memória secundária

○ Disco rígido (HD), leitor de CD/DVD, 
armazenamento USB, etc.

● Dispositivos de entrada
○ Mouse, teclado, microfone, webcam, scanner, etc.

● Dispositivos de saída
○ Monitor, auto-falante, impressora

● Dispositivos de entrada e saída
○ Placa de rede, modem



Memória Secundária

● São dispositivos de entrada e saída de 
dados

● Armazenamento não-volátil: dados 
permanecem após desligamento do 
computador

● Acesso mais lento



Memória Secundária

● Disco rígido:
○ Armazena instalação do sistema operacional e 

demais programas e dados do computador

Disco HDD (Hard Disk Drive) SSD (Solid State Drive)



Memória Secundária

● CD/DVD:
○ CD-ROM (Read-Only Memory)

■ Somente leitura
○ CD-R

■ Grava-se uma vez, depois se torna somente 
leitura

○ CD-RW
■ Permite reescrever várias vezes

○ DVD-... (ROM, R, RW, etc)
■ Maior capacidade de armazenamento

○ Blu-ray
■ Maior capacidade de armazenamento que o 

DVD



Memória Secundária

Curiosidade (não cai na prova):
● CD/DVD:



Memória Secundária

● Dispositivos de armazenamento USB
○ Usam uma porta de conexão USB para 

transferência dos dados
○ Exemplos: pendrive, HD externo



Medidas de dados



Periféricos de entrada



Periféricos de saída



Dispositivos de rede

Entrada e saída de sinal para comunicação com outros 
computadores em uma rede

Esquema de placa de rede Ethernet



Dispositivos de rede

Esquema de rede Wi-Fi



Dispositivos de entrada e saída

Tarefa: pesquise mais exemplos de 
dispositivos de entrada e saída



Recapitulando

O hardware de um computador é composto 
por:
● Uma unidade de processamento (CPU)
● Memórias (Primária e Secundária)

○ Primária: tempo de execução
○ Secundária: armazenamento persistente

● Dispositivos de entrada e saída
○ Interação com memórias secundárias
○ Interação com o usuário
○ Interação com outros computadores em rede



Software



Tipos de software



Tipos de software



Tipos de software



Tipos de software



Sistema Operacional

● O que é?
○ Faz o meio de campo entre os dispositivos de 

hardware e o software de aplicação

○ Pode ser visto como uma máquina virtual
■ Abstrai / esconde detalhes do hardware
■ Facilita tarefa do programador

○ Pode ser visto como um gerenciador de recursos
■ Ex: gerencia o compartilhamento do processador 

por vários programas



Sistema Operacional

● Basicamente realiza quatro tarefas:
○ Interface com o usuário
○ Gerencia os dispositivos de hardware
○ Gerencia e mantém os sistemas de arquivos em 

disco
○ Dá suporte a outros programas



Sistema Operacional

Exemplos:
● Microsoft Windows
● Linux
● Mac OS
Para dispositivos móveis:
● Android
● iOS
● Windows Phone



Dúvidas??


