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Você sabe contar a história de como a 
Computação surgiu? 
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A HISTÓRIA DA COMPUTAÇÃO 



 Há muito tempo atrás, 
muito mesmo, o que o 
homem costumava 
contar??? 

 
 

 O que ele usava para 
contar? 
 Seus dedos, pedras e 

gravetos 

 O computador foi 
pensado quando o 
homem descobriu que 
daquele jeito não dava 
mais para fazer os 
cálculos 
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Era uma vez... 
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O ábaco 
• Primeiro computador 

foi nada mais que uma 
máquina de fazer 
contagens simples 
chamada de ábaco 

– Utilizado no oriente 
médio a mais de 2.500 
anos 
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A máquina de calcular 
• Aí o homem percebeu que ele era capaz de 

tentar inventar uma máquina que fizesse 
cálculos mais difíceis e de forma mais rápida 

 

• O próximo passo ocorreu quando um francês 
de 18 anos de nome Pascal, inventou a 
primeira máquina de somar, que levou o 
nome de PASCALINA 
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Pascalina 
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E então? 
• O homem percebeu que poderia fazer mais e quis 

inventar uma máquina capaz de computar 

• COMPUTAR = CALCULAR 

• É claro que tudo foi evoluindo tanto, que hoje 
essa máquina calcula, organiza dados, guarda 
informação — tudo o que a nossa mente faz, mas 
com muitíssimo mais velocidade e precisão!  

• É praticamente um cérebro eletrônico 

• Mas, voltando a nossa história… 
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http://www.canalkids.com.br/surpresa/saude_cerebro.htm


Onde tudo começou 
• Você quer navegar na 

Internet. Para isso, vai até 
um quarto enorme, maior 
do que um apartamento de 
dois quartos. 

• Nesse lugar, as paredes são 
cobertas por máquinas, 
como se fossem armários. 
Nelas, há centenas de 
botões, fios pendurados e 
dezenas de luzes que não 
param de piscar 

• Para apertar o botão de 
ligar, você começa a suar 
frio, porque não sabe onde 
diabos ele está. Por isso, 
pede a ajuda de dois 
técnicos que monitoram o 
computador, dia e noite, 
dentro dessa sala 

• Se o seu micro fosse igual 
ao primeiro computador já 
construído no mundo,  
seria assim: 

 
11 



 

12 



Geração dos Tataravôs 
Características 

• Eram compostos por 
válvulas 

• Esquentava muito 

• Elevado consumo de 
energia 

• Peso: 70 toneladas 

• Comprimento: 25 
metros 

 

• Composição: 100.000 
peças 

• Operações de entrada e 
saída com Cartão 
perfurado 

• 800 km de fios 

• Bastante lento 
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Geração dos Tataravôs 
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Geração dos Tataravôs 
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Geração dos Bisavôs 
Características 

• Eram compostos de 
transistores 

• Aqueciam menos 

• Mais velozes 

• Entrada de instruções 
através de fitas 
magnéticas 

 

• Consumia menos 
energia 

• Pesavam 150 Kg 
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Geração dos Bisavôs 



• Possuíam circuitos 
integrados 

• Mais baratos 

• Surgimento dos 
microprocessadores 

• Surge a Microsoft 

• Realizavam 2 milhões 
de adições por segundo 

• 500 multiplicações por 
segundo 
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Geração dos Bisavôs 
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Geração dos Avôs 
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Invenção do Mouse 
• Surgiu em 1968 
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Computadores Atuais 
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Computadores Atuais 
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Computadores Atuais 
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Computadores Atuais 
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Computadores Atuais 

JORNAL DA GLOBO. Apple lança o iPad (27.01.avi
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Microsoft Surface 

Microsoft Surface DEMO (Novo Vídeo _ New Video) [www.keepvid.com].flv
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• É a parte lógica de um computador é tudo 
aquilo que podemos visualizar de um 

computador. São os programas e aplicativos. 
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Software 



• O Hardware é a parte física do computador, ou 
seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, 

circuitos integrados e placas, que se comunicam 
através de barramentos. 

 

30 

Hardware 
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Sistemas Operacionais 
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Dúvidas 
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• www.museudocomputador.com.br/1940dc_1950dc.php 

• http://www.guiadicas.com/definicoes-do-sistema-
operacional-windows/ 

• http://www.alienado.net/sistema-operacional-linux/ 

• http://pt.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X 

• http://www.alienado.net/sistema-operacional-da-google/ 

• http://pt.wikipedia.org/wiki/Software 
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