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Agenda 
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• Conceituação de Computadores; 

• Componentes de um Computador; 

• Métodos Instalação do Windows 7; 

• Hand-On Instalação Windows 7 



3 

De onde viemos... 

Fenícios, 1.300 AC 

ENIAC, 1945 

 Ocupava uma sala 

 30 toneladas 

 200.000 W 

 19.000 VÁLVULAS 

 Programado via conexões de cabos 

 5.000 operações/seg 
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De onde viemos... 

IBM 701, 1953 

19 unidades vendidas em 3 anos 

20.480 dígitos em armazenamento 

eletrostático 

81.920 dígitos em tambor magnético 

16.000 adições/subtrações / seg 

2.000 multiplicações/divisões / seg 

 

 1954 – TRANSÍSTOR – Componente eletrônico 

(Texas Instruments) 

 1957 – linguagem FORTRAN 

 1960 – linguagem COBOL 
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De onde viemos... 
 1963 – ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange) 

permite que computadores de 

diferentes fabricantes troquem dados 

 1966 – HP entra para o mercado 

 1967 – Primeiro floppy disk (IBM) 

 1968 – Surge a Intel 

 1969 – Militares americanos interligam computadores 

da ARPANET; surge o UNIX (AT&T Bell) 
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 1971 – Intel 4004, floppy de 8” (IBM) 

 1973 – Ethernet (Xerox, Palo Alto, Califórnia) 

 1974 – 1a estação com mouse, da XEROX; 8080 (Intel) 

 1975 – Surge a Microsoft 

 1980 – Primeiro HD – 5 MB (Seagate); 

            Philips lança o CD 

De onde viemos... 
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De onde viemos... 

 1981 – PC (IBM) MS-DOS (Microsoft) 

 1982 – Lotus 1-2-3, 80286 (Intel) 

 1984 – Macintosh (Apple); floppy 3 ½”; PC-AT com 

processador 80286 (IBM) – ~ US$ 4.000 

 1990 – Windows 3.0 (Microsoft); 

            WWW, HTML (CERN) 
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De onde viemos... 

 1995 – Windows 95 (Microsoft); Java (Sun) 

 1996 – Pentium Pro – 5,5 milhões de transístores (Intel) 

 1998 – Windows 98 (Microsoft); Pentium II (Intel) 

 2000 – Windows 2000 (Microsoft) AMD lança 

processador @ 1GHz 

 2001 – Windows XP (Microsoft) 

 2003 – Windows Server 2003 (Microsoft) 
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Onde estamos... 

Poder de processamento 

Desktop 

 Core I3 e I5 @ 2.27 GHz 

Servidores 

 Itanium 2 – 14 Gflops 

 1 TB/s (memória) 

Windows Server 2003 – até 64 processadores!!! 
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Onde estamos... 

Tecnologias 

 Redes Wireless 

 PocketPC 

 SmartPhone 

 TabletPC 
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Quem somos... 

Perfis  

 Infraestrutura 

 Arquitetura  

 Segurança 

 Desenvolvimento 

 Web Design 

 Bancos de Dados 

 Objetos de Negócio 
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Quem somos... 

Evolução na carreira 

 Visão – muda com o tempo, com a experiência 

 Determinação –  os objetivos devem ser claros 

para obter resultados 

 Resultados – fruto da dedicação, capacidade, 

persistência... 

 Mudanças – não ter medo 

 Atitude – 
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Para onde vamos... 

Desafios para o futuro 

 Criar produtos para melhorar a vida das 

pessoas 

 Satisfazer o desejo individual de 

compreender a tecnologia e contribuir 

para o seu avanço com suas idéias 

 Vídeo (mensagem Microsoft) 

Seu Potencial, Nossa Inspiração.wmv


14 

Para onde vamos... 

Porque estar lá? 

 Paixão por tecnologia 

 Para desfrutar do seu potencial, e permitir 

às pessoas e negócios de todo mundo 

realizar o seu potencial pleno 

 Retorno financeiro (e porque não?) 

 Vídeo (Recomendações para estudos Microsoft) 

 

Apresentacao-TechNet-MSDN.wmv
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Introdução 

• Denomina-se computador uma máquina capaz de 
variados tipos de tratamento automático de informações 
ou processamento de dados. Exemplos: calculadora, 
celular, etc. 

• Um computador pode prover-se de inúmeros atributos, 
dentre eles armazenamento de dados, processamento de 
dados, cálculo em grande escala, desenho industrial, 
tratamento de imagens gráficas, entretenimento e cultura. 

• O que é Computador? 
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Componentes de um computador  

O computador propriamente dito tem quatro principais 
componentes essenciais:  

 Processador (CPU); 

 Memória primária; 

 Memória secundária; 

 Placa-Mãe; 

Além desses componentes, o computador também contém 
os componentes de Entrada/Saída e dispositivos de 
comunicação (ex.: fax, modem, placas de rede). Todos os 
componentes são conectados pelo barramento.  
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Processador 

Significa Central Processing Unit em 
inglês, ou Unidade Central de 
Processamento, em português. A CPU 
é um dos componentes essenciais dos 
computadores.  

 

A função da CPU é reconhecer um 
conjunto básico de instruções 
utilizadas para escrever programas 
que comandam o seu funcionamento, 
ou seja, que controlam toda a 
operação e funcionamento do 
computador.  

 

 



18 

Memória Primária ou RAM 

Memória de acesso aleatório (do inglês 
Random Access Memory, 
freqüentemente abreviado para RAM) é 
um tipo de memória que permite a leitura 
e a escrita, muito utilizada como 
memória primária em sistemas 
eletrônicos digitais. 
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Memória Secundária ou ROM 

A memória ROM (acrônimo para a 
expressão inglesa Read-Only Memory) 
é um tipo de memória que permite 
apenas a leitura, ou seja, as suas 
informações são gravadas pelo usuário 
uma única vez e após isso não podem 
ser alteradas ou apagadas, somente 
acessadas.  

São memórias cujo conteúdo é 
gravado permanentemente. Uma 
memória ROM propriamente dita vem 
com seu conteúdo gravado durante a 
fabricação. 
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Componentes de Entrada/Saída 

A sigla para Input/Output, em 
português E/S ou Entrada/Saída. 
Este termo é utilizado quase sempre 
no ramo da informática, indicando 
entrada de dados por meio de algum 
código ou programa, para algum 
outro programa ou dispositivos, bem 
como a sua saída como resultado de 
alguma operação de algum 
programa, consequentemente 
resultado de alguma entrada.  



21 

Dispositivos de Comunicação 

Dispositivos de comunicação são 
quaisquer aparelhos capazes de 
reproduzir e/ou enviar dados através de 
redes de comunicação móveis e que 
possuem características de portabilidade. 
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Placa Fax/Modem 

A placa fax/modem é um 
dispositivo que permite a 
conexão com a internet através 
da linha telefônica, pois 
converte o sinal digital do 
computador (código binário) em 
sinal analógico de telefone. 

A origem do nome MODEM vem 
da sua função, 
modulador/demulador.  
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Placa de Rede 

A placa de rede, também chamada 
adaptador de rede ou NIC (Network 
Interface Card), é um dispositivo de 
hardware responsável pela 
comunicação entre os 
computadores em uma rede. Ela é o 
hardware que permite aos 
computadores conversarem entre si 
através da rede. Sua função é 
controlar todo o envio e 
recebimento de dados através da 
rede.  
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Placa-Mãe 

Também conhecida como 
'motherboard‘ 

Características: 

 É a responsável pelo envio dos dados 
de um lado para o outro, ou seja, do 
processador para a memória, de 
dispositivos externos ao processador 
ou de dispositivos externos para a 
memória. Isso quer dizer que é ela que 
interliga todos os dispositivos do 
computador. A qualidade de cada 
placa-mãe determina o quanto sua 
máquina será eficiente. 
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Disco Duro 

O conhecido como disco duro, é 
chamado também de HD ou 
winchester, memória de massa 
ou ainda de memória secundária 
é a parte do computador onde 
são armazenados os dados. O 
disco rígido é uma memória 
não-volátil, ou seja, as 
informações não são perdidas 
quando o computador é 
desligado. 
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Placa de Vídeo 

Placa de vídeo é um componente de 
um computador que envia sinais 
deste para o monitor, de forma que 
possam ser apresentadas imagens ao 
usuário. Normalmente, possui 
memória própria, com capacidade 
medida em bytes. Nos computadores 
de baixo custo, as placas de vídeo 
estão incorporadas na placa-mãe, 
não possuem memória dedicada, e 
por isso utilizam a memória RAM do 
sistema, normalmente denomina-se 
memória compartilhada.  
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Gabinete 

Gabinete é a carcaça do 
computador onde a CPU - Unidade 
Central de Processamento e 
outros componentes do 
computador (HD, Memória RAM, 
Placas de Comunicação, Mother 
Board) ficam instalados e 
protegidos.  
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Periféricos Gerais 

• Periféricos são aparelhos ou placas que 
enviam ou recebem informações do 
computador. Em informática, o termo 
'periférico' aplica-se a qualquer equipamento 
acessório que seja ligado a um computador. 

 

• Cada periférico tem a sua função definida e 
executa ao enviar tarefas ao computador, de 
acordo com essa função.  
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Periféricos de Entrada 

 Periféricos de entrada: 
basicamente enviam 
informação para o 
computador (teclado, 
mouse, joystick, 
digitalizador);  

 

 Periféricos de saída: 
transmitem informação do 
computador para o 
utilizador (monitor, 
impressora, caixa de 
som);  

 Vídeo Solução de 
problemas no Windows 

 

 

wtp.wmv
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HAND-ON  
 

INSTALAÇÃO 
 DO  

WINDOWS SEVEN 


