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Informática: Aplicações e Benefícios
 Advocacia - Controle de processos e manutenção de biblioteca.
 Artes - Trabalhos de arte-final, financeiro.
 Comércio - Controle de cardápios, Controle de estoque, Controle de Vendas.
 Comunicações – Telefonia, Internet.
 Engenharia (todas) - Projetos (PAC), fabricação, manutenção, design (CAD),
 Entretenimento - Jogos, simuladores.
 Esportes - Semi controle dos carros de F1.
 Gráficas - Desenvolvimento de plantas, criação de slides, Logos prog. de TV.
 Indústria - Automação da linha de montagem.
 Lares familiares - Controle orçamentário, Editor de texto (Word).
 Medicina - Tomografia computadorizada, Raios X, Exames ultra-sonográficos.

Computador: é um equipamento eletrônico, capaz de tomar decisões lógicas e fazer cálculos, 
controlados por um conjunto de instruções, cujo principal objetivo é processar dados.

Processamento de Dados

Um  sistema  de  computador  é  um  conjunto  de  unidades  que  realizam  a  entrada, 
processamento, armazenamento e saída de dados a partir de um conjunto de instruções 
previamente programados.
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Computador:  É uma máquina constituída por componentes e circuitos eletrônicos, capaz de 
receber, armazenar processar e transmitir informações. 

♦ Os computadores de hoje são dispositivos eletrônicos que, sob direção e controle de 
um programa, executam quatro operações básicas: 

– Entrada, 
– Processamento,
– Saída e 
– Armazenamento.

O Computador não faz absolutamente nada sem que lhe seja ordenado fazer.

Atualmente existe uma grande diversidade de computadores, com diferentes tamanhos, custos, 
propósitos e funcionalidades.  Por essa razão, tornou-se necessário o seu agrupamento em 
categorias. 
Como podemos classificá-los?

♦ Quanto à característica de construção
– Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta (????) geração

♦ Quanto ao princípio de construção (quanto à natureza) (Quanto à característica 
de operação)

– Analógicos e Digitais
♦ Computador Analógico:  Representa variáveis  por meio  de analogias 

físicas.  Trata-se de classe de computadores que resolve  problemas 
referentes a condições físicas, por meio de quantidades mecânicas ou 
elétricas, utilizando circuitos, equivalentes como analogia ao fenômeno 
físico  que  está  sendo  tratado.  (Laboratórios  de  pesquisa  e  para 
aplicações científicas e tecnológicas)

♦ Computador  Digital:  processa  informações  representadas  por 
combinações  de  dados  discretos  ou  descontínuos.  Mais 
especificamente:  trata-se  de  um dispositivo  projetado  para  executar 
seqüências  de  operações  aritméticas  e  lógicas.  (Bancos,  comércio, 
indústria e empresas do modo geral).

O computador analógico mede. O computador digital conta.

♦ Quanto à característica de utilização
♦ Computador  Científico  -  dirigido  ao  emprego  em  áreas  de  cálculos  e 

pesquisas  científicas,  nas  quais  são  requeridos  resultados  de  maior 
precisão e pequeno volume de entrada e saída de dados.

♦ Computador  Comercial  - constitui  a  grande  maioria  dos  equipamentos 
utilizados nas empresas, caracteriza-se por permitir o trato rápido e seguro 
de problemas que comportam grande volume de entrada e saída de dados.
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A  maioria  dos  fabricantes  hoje  dispõe  de  produtos  –  ditos  de  uso  geral –  que 
comportam emprego tanto na área científica quanto na área comercial.

Um  sistema computacional é um conjunto de componentes integrados para funcionar 
como se fossem um único elemento e que têm por objetivo realizar manipulações com 
dados,  isto é,  realizar  algum tipo de  operação com os dados de  modo a obter  uma 
informação útil.

Em um sistema de processamento de dados existem três componentes principais :
HARDWARE, SOFTWARE e Usuários/Pessoas (Peopleware)

 HARDWARE - É o computador fisicamente.
 SOFTWARE - Programas, tarefas que o hardware pode executar.
 PEOPLEWARE -  Uma ou várias pessoas realizando as tarefas necessárias para o 

funcionamento  dos  outros  componentes  do  sistema  (operadores,  programadores, 
analistas, ...).

Hardware
Componente física de um sistema de computação, i.e.  todos os equipamentos utilizados 
pelo usuário nas ações de entrada, processamento, armazenamento e saída de dados.
Software
Componente lógica de um sistema de computação, i.e. séries de instruções que fazem o 
computador funcionar (programas de computador). 
Peopleware
Componente  humana  de  um sistema  de  computação,  i.e.  indivíduos  que  utilizam o 
computador como ferramenta.

Hardware é tudo que você “chuta” e Software é tudo que você “xinga”.

É constituído por elementos básicos, ditos UNIDADES FUNCIONAIS BÁSICAS:
Unidade Central de Processamento (CPU).
Memória Principal.
Unidades de Entrada e Saída.
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Organização dos Computadores

Placa Mãe (MotherBoard)
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PROGRAMAS
 Programa – Conjunto completo de de instruções que devem 

ser executados por um computador (SOFTWARE).
 Linguagem – Conjuntos de caracteres, mnemônicos mais 

próximos da escrita humana, podem ser traduzidas para a 
linguagem de máquina (Código fonte)

 Linguagem de máquina . Seqüência de 0s e 1s que designam 
as operações a serem realizadas  

 Os programas escritos em uma determinada linguagem devem 
ser “traduzidos” para a linguagem de máquina. Utilizando 
Compiladores e Interpretadores

 Compilador  traduz o Código-Fonte para a linguagem de 
máquina, resultando em em um programa pronto para ser 
executado 

 Interpretador - lê cada instrução do código fonte, linha por 
linha, verifica sua sintaxe e a converte para a linguagem de 
máquina e, após a tradução, executa o comando.

PROGRAMAS
 Sistema Operacional – Responsável pelas operações 

básicas de um computador
 Controle de discos, impressora, comunicações
 Interface com o usuário (teclado, mouse e vídeo)
 Configuração do equipamento
 Organização das informações armazenadas em disco
 Carregamento e execução de programas
 Sem o sistema operacional o computador não pode 

funcionar!
 Aplicativos – Responsáveis por executar alguma 

tarefas específica

SISTEMAS OPERACIONAIS
 Classificação

 Quanto à quantidade de tarefas realizadas
 Sequencial - Serviços são executados um de cada vez. Outro 

trabalho só começa quando o anterior termina. Ex. MS-DOS
 Multitarefa - Pode controlar mais de um programa ao mesmo 

tempo. Imprimir um relatório, escrever um texto e ouvir uma 
música. Exemplos: Windows; Linux

 Quanto ao número de usuários atendidos ao mesmo tempo
 Mono-usuário. Ex. MS-DOS
 Multiusuário. Windows; Unix; Linux

 Sistemas Operacionais mais usados
 Windows Xp  – Mais utilizado, direcionado ao usuário 

doméstico, funciona com o conceito de janelas. 
Desenvolvido pela Microsoft para os computadores do tipo 
PC (Personal Computer). Evolução – Win 3.1; Win 95; Win 
98; Win 98 ME; Win XP
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APLICATIVOS
 Programas utilizados para executar alguma tarefa 

específica.
 Editor de texto – permite a edição, formatação e impressão 

de documentos, facilitando o trabalho de produção de textos 
e documentos. Ex: MsWord

 Planilha eletrônica – Auxiliam na elaboração de tabelas, 
gráficos e simulações. Ex: Ms Excel

 Apresentações – Permitem a criação de Slides e 
transparências. Ex: Ms PowerPoint

 Banco de Dados - Efetua operações no banco de dados 
(conjunto de informações organizadas de maneira 
estruturada), tais como alterar, incluir, consultar e remover 
dados. Ex: Oracle, MsSqlServer; Ms Access

 Programa para editoração Eletrônica – Permite a criação de 
desenhos, livros, folders, etc. Ex: PageMaker; CorelDraw

APLICATIVOS
 Antivírus – programas que detectam e removem vírus. Ex.: 

Norton Antivírus; 
 Navegadores – Programas utilizados explorar o conteúdo de 

informação contido na Internet. Ex.: Internet Explorer 
(acompanha windows); Netscape Navigator

 Linguagens – Programas que são utilizados para a criação 
de aplicativos. Ex.: Visual C++; Visual Basic; Delphi; Java

 Gestão de Negócios – Programas voltados para a 
administração de empresas ou controle de determinadas 
partes da mesma (RH; Contabilidade; Estoque; Financeiro; 
Compras; Telemarketing; Vendas; etc.)

 Gestão de processos específicos – Locação de veículos; 
Emissão de pedidos em um restaurante; Controle de 
produção em uma fábrica; etc.
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