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Partes do Computador 
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Categorias das peças do computador 
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Dispositivos de 

Entrada e Saída 

Placa-mãe 



Gabinete 

4 



Partes do Computador 
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Como o computador executa instruções? 
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Placa-mãe 

Onboard Offboard 
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Quem se encaixa em quê? 
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Barramentos 
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 O que são barramentos? 

 São padrões de comunicação utilizados nos computadores 

para conectar os mais diversos tipos de dispositivos. 

 

 Principais barramentos: 

 ISA 

 AGP 

 PCI, PCI Express 

 AMR, CNR 

 



SLOT ISA 

10 

 Encontrado em computadores mais antigos 

 Possuía baixa velocidade de transmissão 

 Utilizado para instalar: 

  Placas de som 

 Placas de vídeo, entre outras 

 

 

 

 



SLOT AGP 
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 Exclusivamente para Placas de Vídeo 

 Opera na capacidade máxima da placa 

 



SLOT PCI 
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 Substituiu o ISA 

 Mais rápido e menor que o ISA 

 Transferência de dados de até 1GB 

 Utilizado para instalar: 

  Placas de som 

 Placas de vídeo, entre outras 

 

 



SLOT PCI Express 
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 Diferentes taxas de transferência de dados: x1, x4, x8 e x16 

 Transferência de dados de 4GB 

 Utilizado para instalar: 

 Placas de rede 

  Placas de som 

 Principalmente Placas de vídeo 



SLOT AMR, CNR 

AMR CNR 
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 Modem  

 Áudio 

 Substituiu o AMR 

 Modem 

 Áudio 

 Rede 



Porta Paralela, Serial, PS/2 
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 Paralela 

 

 Inicialmente era utilizada para 

conectar impressoras 

 Hoje além de impressoras 

conecta-se scanners, câmeras 

de vídeo 

 

 PS/2 

 Serial 

 

 Mouses mais antigos, 

modems, algumas 

impressoras, scanners 

 

 
 

 Mouse e Teclado 



USB 
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 Torna mais simples, rápido e fácil a conexão de dispositivos ao 

computador. Evitando, também, o uso de um tipo específico de 

conector para cada dispositivo. 

 



USB - Vantagens 
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 Padrão de conexão 

 

 Plug and Play (algo como "Plugar e Usar") 

 

 Alimentação elétrica 

 

 Conexão de vários aparelhos ao mesmo tempo 

 

 Ampla compatibilidade 



USB – Tipos de Conectores 
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Socket 
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 No início era compatível apenas com um tipo de processador. 

 Pinagem padrão, mesmo socket para vários tipos de 

processadores. 

 423 Pentium 

 775 Core 2 Duo 



Processador 

 Unidade Central de Processamento (CPU); 

 É cérebro do computador e o resto são os membros; 

 Têm 2 funções básicas: 

 Realizar cálculos; 

 Mantêm o funcionamento de todos os equipamentos e 

programas; 



Memórias  

Definição 

Em informática, memória são todos os dispositivos que 

permitem a um computador guardar dados, 

temporariamente ou permanentemente. 

 

 



Tipos 

• Memórias primárias : Sua função principal é a de conter a 

informação necessária para o processador num determinado 

momento; esta informação pode ser, por exemplo, os 

programas em execução. Nesta categoria insere-se a memória 

RAM (volátil), memória ROM (não volátil)  



Memoria RAM

 A memória RAM ou Volátil é a mais utilizada nos 

computadores. Significa que os dados nela armazenados podem ser 

acessados a partir de qualquer endereço. 

Memória Principal 

 

Memória Cache 



Memória Cache 

 Um tipo ultrarrápido de memória que serve para armazenar 

os dados mais frequentemente usados pelo processador. 

 

 

Memória embutida no processador 



Memória ROM 

 

 São gravados nelas apenas uma vez. Essas informações não 

podem ser apagadas ou alteradas, apenas lidas pelo computador. Os 

dados gravados não são perdidos na ausência de energia elétrica.  

BIOS 

 

CD - Rom 



Memória Flash 

 Do tipo não volátil  

 São extremamente duráveis 

 Podem ser apagados ou escritos numa só operação 

Cartão de Memória 
MP3 Player 

 



• Memórias secundárias:  

 Não são estritamente necessárias para a operação do 

computador. São, geralmente não-voláteis, permitindo guardar 

os dados permanentemente. Incluem-se, nesta categoria, os 

discos rígidos, CDs, DVDs e disquetes. 

  

Disquete CD-ROM 

 
Pen Driver 



HD – Disco Rígido 
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Tipos de HD 

IDE / ATA SATA 
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Fonte de Alimentação 

30 

 Dispositivo responsável por fornecer energia elétrica aos 

componentes de um computador; 

 Dois tipos: 

 AT  

 ATX 

 

 



Fonte de Alimentação 
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• Tipos de Conectores: 

• 24 pinos: 

 



Fonte de Alimentação 
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• Tipos de Conectores: 

• IDE 

 

 



Fonte de Alimentação 
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• Tipos de Conectores: 

• Sata 

 

 

 



Fonte de Alimentação 
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• Tipos de Conectores: 

• 4 pinos 

 

 

 



Placa de Rede 
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 É o hardware que permite aos micros conversarem entre sí 

através da rede; 

 Para haver comunicação entre as placas de rede é necessário 

algum meio físico de comunicação: 

 Cabos; 

 Fibra Óptica; 

 Wireless; 



Placa de Vídeo 
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 Esta placa é responsável em converter os sinais gerados pelo 

processador em sinais capazes de ser interpretados pelo 

monitor de vídeo e exibidos em sua tela 

Placa de vídeo 3D 
Placa de Vídeo 



Placa de Som 

37 

 

 Rosa - Microfone 

 Azul – Entrada de Áudio 

 Verde – Saída de Áudio 

 



Divisão do Teclado 
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Teclado 
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Mouse 
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Biometria 
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Biometria 
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 Uso de características biológicas em mecanismos de 

identificação; 

 Íris , Retina; 

 Impressão digital; 

 Voz; 

 Formato do rosto; 

 Geometria da mão. 

 Mais segurança 
 



HDMI 
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 High-Definition Multimedia Interface 

 É uma tecnologia de conexão capaz de lidar com áudio e vídeo ao 

mesmo tempo; 

 É possível ter imagens de excelente qualidade e resoluções altas; 

 Possui tamanho reduzido e encaixe fácil, semelhante aos 

conectores USB. 



Wi-fi 
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 É o termo utilizado para descrever uma rede local sem fio 



Bluetooth 
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  A tecnologia Bluetooth é um padrão para comunicação 

sem-fio de excelente custo-benefício usado para marketing de 

proximidade.  



Blu-Ray 
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 O Blu-ray é o padrão de disco óptico que veio com a 

proposta de substituir o DVD, tanto em reprodutores de 

vídeo quanto em computadores. 

 



Dúvidas 
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