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MATÉRIA: APRESENTAÇÃO / CONCEITOS

� Aula N°: 01
� Tema: Apresentação da disciplina / professor / 
contrato pedagógico / conceitos básicos

� Tópico do Plano de Ensino: Apresentação da 
disciplina e metodologia de trabalho. Conceitos 
básicos.

� Metodologia: Aula expositiva



APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

� Nome: André Luís Belini de Oliveira
Formação: 

� Bacharel em Sistemas de Informação
� MBA em Gestão Estratégica de Negócios
� Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior

Principais atividades profissionais já exercidas:

� Suporte Técnico
� Analista de Sistemas
� Gerente de Projetos
� Professor Ensino Fundamental
� Professor Ensino Técnico
� Professor Universitário (Graduação e Pós Graduação)
� Coordenador de Curso
� Consultor de T.I.



CONCEITOS BÁSICOS E COMPONENTES DE

UM SISTEMA DE COMPUTADOR

Processamento de dados:

� O computador é composto por um conjunto de
partes eletrônicas, eletromecânicas e lógicas
(armazenadas em dispositivos eletromagnéticos)

� O processamento de dados consiste, então, em
uma série de atividades ordenadamente
realizadas, com o objetivo de produzir um
arranjo determinado de informações a partir de
outras obtidas inicialmente



DADO E INFORMAÇÃO

� Dado: é a matéria-prima originalmente obtida de
uma ou mais fontes.

� Informação: é o resultado do processamento, isto
é, o dado processado.



ESQUEMA CLÁSSICO



ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

� Nível de especialista.

� Visão de quem o construiu, aspectos específicos

do hardware, como a tecnologia utilizada na

construção da memória, a frequência do relógio,

os sinais de controle para iniciar os micro

operadores, etc.



ARQUITETURA DE COMPUTADORES

� Conhecimento desejado pelo programador, tendo

em vista que suas características tem impacto

direto no programa.

� São esses elementos: conjunto de instruções de

um processador, o tamanho da palavra, os modos

de endereçamento, tipo e tamanho dos dados

manipulados pelo processador



SISTEMAS

� Um sistema pode, por exemplo, ser compreendido

como um conjunto de partes que cooperam para

atingir-se um objetivo comum.



UM POUCO DE HISTÓRIA

� Dispositivos Mecânicos (500 a.C – 1880) Século V,

a.C, os babilônios inventaram o ábaco.

� A primeira evolução do ábaco surgiu em 1642,

séc. XVII, com o matemático francês Blaise

Pascal que construiu um contador mecânico que

realizava operações aritméticas de soma e

subtração por meio de rodas e engrenagens

dentadas.



ÉPOCA DOS DISPOSITIVOS ELETROMECÂNICOS

(1880 – 1930)

� Em 1889, Herman Hollerith desenvolveu o cartão

perfurado para guardar dados (cartão perfurado).

� A invenção de Hollerith foi utilizada no senso

americano de 1890, reduzindo o tempo de tabulação

de 10 anos para 2 anos e meio.

� Em 1896 criou a Tabulating Machine Company e em

1924 mudou o nome para IBM (International

Business Machines)



ÉPOCA DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS –
1930 A 1945

� Principais problemas dos computadores

mecânicos e eletromecânicos: baixa velocidade de

processamento e falta de confiabilidade.

� Em 1937, Allan Turing, desenvolveu uma

máquina com componentes eletrônicos, conhecida

como máquina de Turing



PRIMEIRA GERAÇÃO: COMPUTADORES A

VÁLVULA

� Surgiu com o ENIAC – 1943 e funcionou até1955,
quando foi desmontado.

� Algumas características: 17.000 válvulas,800
quilômetros de cabo, pesava cerca de 30
toneladas.

� Surgiram projetos de aperfeiçoamento do
ENIAC, como o IAS, liderado pelo matemático
John von Neumann



SEGUNDA GERAÇÃO - TRANSISTORES

� Surgiu em 23 de dezembro de 1947, quando três
cientistas produziram pela primeira vez o efeito
transistor.

� Realizava basicamente as mesmas funções de
uma válvula, porém, consumindo menos energia
e calor.

� Nessa época apareceram: as unidades lógicas e
aritméticas mais complexa e a linguagem
FORTRAM.



TERCEIRA GERAÇÃO: CIRCUITOS INTEGRADOS

� Surgiu com a necessidade de se encontrar
soluções para os problemas de acomodação dos
componentes eletrônicos (transistores,
capacitores, resistores).

� Ponto importante: pode formar múltiplos
transistores em um único elemento de silício. O
que anteriormente ocupava uma placa de circuito
impressa inteira, pode ser acomodada em uma
única pastilha (chip).



QUARTA GERAÇÃO – COMPUTADORES VLSI

� VLSI – Very Large Scale Integration ou
integração em larga escala, caracteriza uma
classe de dispositivos eletrônicos capazes de
armazenar, em um único invólucro, milhares e
até milhões de diminutos componentes. Surgiu
aproximadamente em 1971.

� A evolução dos microcomputadores, decorre
principalmente do avanço na miniaturização dos
processadores e demais elementos



COMPUTADORES PESSOAIS

� Em 1971, a INTEL, uma companhia criada para
produzir componentes eletrônicos, laçou a
primeira UCP em uma só pastilha de circuito
integrado, denominada Intel 4004



MATÉRIA: APRESENTAÇÃO / CONCEITOS

� Aula N°: 02
� Tema: Componentes de um Sistema de 
Computador

� Tópico do Plano de Ensino: Componentes de 
um computador / Evolução Histórica

� Metodologia: Aula expositiva



PRINCIPAIS COMPONENTES COMPUTACIONAIS



UCP OU CPU

� UCP (Unidade Central de Processamento) ou
CPU, é o componente do computador que é capaz
de entender e realizar uma operação definida por
uma instrução de máquina (exemplo citado)

� O componente de computador responsável pelo
armazenamento de informações introduzidas pelo
componente de entrada é denominado de
memória.



FUNÇÕES DA UCP

� A UCP é o componente vital do sistema.
� Realiza as ações finais (operações matemáticas),
interpreta o tipo e o modo de execução de uma
instrução, controla quando e o que deve ser
realizado pelos demais componentes, emitindo
para isso sinais apropriados de controle.



MEMÓRIA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA

� Programas e dados são armazenados na Memória
para execução imediata (memória principal e
memória cache) ou para execução ou uso
posterior (memória secundária).

� Dispositivos de Entrada ou Saída servem
basicamente para permitir que o sistema de
computação se comunique com o mundo exterior.



COMPONENTES DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL



REPRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Bit, Caractere, Byte e Palavra
� Bit: É a menor unidade de informação
armazenável. Pode ter somente dois valores: 0 e
1.

� Caractere: É o menor elemento disponível na
linguagem humana (em português, possuímos 23
caracteres alfabéticos, 10 caracteres numéricos e
sinais de pontuação).

� Byte: Grupo ordenado de 8 bits, tratados de
forma individual, responsáveis por representar o
caractere.

� Palavra: Conjunto de bits que representa uma
informação útil para os computadores.



CONCEITO DE ARQUIVOS E REGISTROS

� Um arquivo de informações é um conjunto

formado por dados de um mesmo tipo ou para

uma mesma aplicação.

� Cada arquivo é constituído por itens individuais

de informação, denominados registros.



CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR

� Apenas com a finalidade de auxiliar o

entendimento, um sistema de computação pode

ser dividido em:

� Microcomputadores (desktops, laptops, etc)

� Estações de Trabalho (workstations)

� Minicomputadores

� Computadores de grande porte (Mainframes)

� Supercomputadores



CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUTADOR



MICROCOMPUTADORES

� Conhecidos também por PC (Personal Computer).

Microcomputador somente em tamanho de

componentes internos e não em capacidade de

processamento.

� Basicamente possuem partes distintas: Unidade

de Processamento, a Unidade de Vídeo e o

Teclado.



ESTAÇÃO DE TRABALHO

� É um microcomputador projetado para realizar

tarefas pesadas, em geral na área científica ou

industrial, como por exemplo, complexos cálculos

matemáticos.

� Diferem-se dos microcomputadores por

possuírem mais capacidade de memória,

dispositivos de vídeo de alta qualidade e maior

capacidade de processamento.



MINICOMPUTADORES

� São máquinas projetadas para atender

simultaneamente à demanda por execução de

programas de vários usuários.

� Para atender múltiplos usuários e múltiplos

programas deve manipular diversos dispositivos

de entrada e saída.



COMPUTADORES DE GRANDE PORTE

� São sistemas projetados para manusear

considerável volume de dados e executar

simultaneamente programas de grande

quantidade de usuários. Podem interagir com

centenas de usuários ao mesmo instante, por

exemplo, um sistema de reserva de passagens

aéreas.



MEDIDAS DE DESEMPENHO DE SISTEMAS DE

COMPUTAÇÃO

� O que determina o desempenho de um sistema de

computador?

� Aumentar a memória do computador vai deixá-lo

mais rápido?



ALGUMAS MEDIDAS DE DESEMPENHO

� MIPS (Milhões de Instruções por Segundo) – O

desempenho é medido pelo número de instruções

que o processador realiza por segundo

� MFLOPS (Milhões de Operações de Ponto

Flutuante por Segundo) – Medida típica de

estações de trabalho e supercomputadores.



ALGUMAS MEDIDAS DE DESEMPENHO

� Tempo de Acesso: Tempo de recuperação ou escrita de

informações na memória. Relaciona-se com a

velocidade de cada componente e ao canal de

interligação entre eles.

� Tempo de Resposta: Medida mais global.

� Mede o tempo entre a solicitação do usuário e a

resposta enviada pela máquina.

� Vazão: Define a quantidade de ações ou transações

que pode ser realizada por um sistema na unidade de

tempo.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?



Prof. André Luís Belini
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