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IIntrodução à Informática

Nesta aula você aprenderá:

• Como surgiram os computadores
• O computador nas nossas vidas

Como surgiram os computadores

Olá, nesse curso você vai aprender toda a história dos 
computadores, conhecerá seus principais programas e todas as 
novidades que existem no mundo da informática nos dias de hoje!

Então vamos começar com uma pergunta bem simples: Na 
sua opinião, os computadores sempre existiram ou foram inven-
tados há pouco tempo?

Na verdade, eles existem há algum tempo, para sermos 
mais exatos, o primeiro computador foi criado em 1946!

AULA 1 – A história da informática
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Conhecido como ENIAC, ele era um computador enorme e 
deu início a toda era de criação dos computadores até chegarem 
como são nos dias de hoje.

Vale a pena lembrar que, apesar desse tamanho todo, a 
capacidade de guardar informações e sua velocidade eram muito 
pequenas.

A grande revolução dos computadores veio com a evolução 
dos componentes conhecidos como: circuitos integrados, chips 
e microchips que se tornaram cada vez menores.

E uma das empresas que se destacaram na criação dos 
chips foi a Intel, que colocou tudo isso dentro de um pequeno 
componente, o micro-processador, permitindo assim que fosse 
criado o computador pessoal que conhecemos hoje em dia.
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Com isso, no final dos anos 1970, a geração dos computa-
dores pessoais (que conhecemos nos dias de hoje) teve início.

O primeiro computador pessoal foi criado pela APPLE e se 
chamava APPLE 1:

E com a evolução, os computadores ficaram cada vez me-
nores e mais rápidos e no começo, eram utilizados somente nas 
empresas e escritórios.

Hoje, graças ao avanço da internet, o computador é cada 
vez mais encontrado em todos os lugares, sendo um equipamento 
presente na maioria dos lares.
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Introdução à Informática

Para as pessoas mais jovens como você, pode parecer 
impossível viver sem toda essa tecnologia, mas essa revolução 
aconteceu também com o rádio e a televisão muito antes dos 
computadores serem inventados.

Esta apostila é sua, pessoal e intransferível. Nela você poderá 
responder aos exercícios e fazer anotações onde desejar. Leve-a 

para casa, não a devolva e nem repasse para outra pessoa. 

Exercícios:

1- Qual dos objetos abaixo, você acha que seja da época 
do lançamento do primeiro computador?
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O computador nas nossas vidas

Como foi falado anteriormente, no início o computador era 
utilizado somente em empresas e apenas há alguns anos ele 
começou a fazer parte dos nossos lares.

2- Complete as frases:

Isso foi possível graças ao crescimento do uso do computa-
dor, novas empresas que foram abertas para fabricar peças para 
eles fazendo com que o preço baixasse muito.

O primeiro computador criado se chamava:

_______________________________________________

O componente criado pela empresa Intel que permitiu a 
evolução dos computadores era o:

_______________________________________________

A empresa que criou o primeiro computador pessoal foi:

_______________________________________________
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Para você ter uma ideia, em 1995 com o valor de um compu-
tador dos mais atuais e uma impressora era possível se comprar 
um carro popular usado.

Veja a seguir em que o computador pode ser usado hoje 
em dia:

EM CASA

Conhecido também como “PC” (Personal Computer ou 
Computador Pessoal), o Computador Pessoal foi inventado jus-
tamente para o uso doméstico. Hoje, juntamente com a internet, 
o computador nos permite inúmeros trabalhos como: pesquisas, 
trabalhos escolares, controle de contas, e muito mais.
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EMPRESARIAL

O computador também é utilizado por empresas de todos 
os tipos, como: Bancos, escritórios, fábricas, e outras. 

COMUNICAÇÃO

Outro meio que utiliza muito o computador é o das comu-
nicações, tais como: jornais, rádio e televisão. 
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LAZER

Não só para o trabalho, o computador é muito utilizado 
para a realização de outras atividades, como por exemplo: ouvir 
música, ver filmes, jogar, e mais um monte de coisas divertidas 
que você pode encontrar navegando na internet.

A área da computação é dividida em duas partes:

Hardware: que é toda a parte física de um computador, 
em outras palavras, tudo que pode ser “tocado”.
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Software: que são os programas instalados em seu com-
putador: Windows, Word, Excel, entre outros, ou seja, a parte 
que não podemos “tocar” porque ela é virtual:

Sem um Software instalado no computador, o Hardware 
não faz nada, pois é ele que ‘diz’ aos componentes o que cada 
um deve fazer.

Conclusão da aula

Nesta aula você conheceu a história de como surigiu o com-
putador e também sobre a sua importância nas nossas vidas nos 
dias de hoje.

Na próxima aula, você aprenderá:

· Computadores, notebooks e companhia

· Atividades básicas

Exercícios de Fixação:

Não deixe de fazer os exercícios de fixação da sua apostila pessoal 
e intransferível. Responda-os utilizando uma caneta e no final 

peça a assinatura do seu instrutor. 
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1- Para que usamos o computador nesses locais?

CASA:
______________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________

COMUNICAÇÃO:
______________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

LAZER:
______________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2- Em quantas partes se divide a computação e quais são 
elas?

______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

__________________
          Instrutor



IIntrodução à Informática

17

Nesta aula você aprenderá:

• Computadores, notebooks e companhia
• Atividades básicas

Computadores, notebooks e companhia

Agora você vai se tornar um ‘expert’ no mundo da informáti-
ca, vai aprender tudo sobre os tipos de computadores, notebooks, 
tablets e smartphones!

Os computadores podem ser classificados em dois grupos: 
de Grande Porte e Pequeno Porte.

AULA 2 – Apresentando nosso amigo: 
O computador
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Os de Grande Porte são conhecidos como Mainframes e 
lembram muito o Eniac por causa do seu tamanho.

E os de Pequeno Porte, que são mais conhecidos como: 
PC’s ou microcomputadores que são divididos em duas categorias: 
Desktops e Laptops (ou portáteis).

O desktop é um computador comum que você vê nas casas 
e também no comércio e escritórios.  Formado por um gabinete, 
teclado, mouse e monitor, que são ligados entre si através de 
cabos. 

São usados em grandes empresas, bancos, universidades, 
institutos por causa da sua enorme capacidade de armazenamen-
to de informações, assim como a rapidez do seu processamento.
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O maior problema de ter um computador desktop, é que ele 
tem sempre que ficar em um mesmo local, pois mudá-lo é com-
plicado por causa do seu monte de cabos, do tamanho e do peso. 

Com exceção do gabinete, as partes que formam o compu-
tador desktop, são chamadas de periféricos. A grande vantagem 
deste  tipo de computador, é que você pode trocar por outros 
quando eles estragam.

Ou se quiser, poderá comprar esses equipamentos diferen-
ciados pra deixar seu PC bem mais legal!

Já o laptop (portátil), possui todas as suas partes unidas 
em uma só peça. No laptop o gabinete, teclado, mouse e monitor 
estão em um único aparelho.
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Este tipo de computador foi criado para ser transportado 
com facilidade, pois é um equipamento geralmente leve. Além 
do notebook, os tablets e smartphones também podem ser con-
siderados laptops.  

O problema deste tipo de equipamento é a assistência téc-
nica.

No caso de um desktop, se o teclado ou o mouse, por exem-
plo, estragarem, você poderá facilmente trocar por outro e por 
um preço baixo. 

Esta apostila é sua, pessoal e intransferível. Nela você poderá 
responder aos exercícios e fazer anotações onde desejar. Leve-a 

para casa, não a devolva e nem repasse para outra pessoa. 

Exercícios:
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1- Conecte o computador na tomada através do labirinto:

2- Marque os objetos abaixo com as letras: D para Desktop, 
L para Leptop e M para Mainframe.
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3- Descreva com suas palavras o que você entendeu sobre 
a diferença entre um computador Desktop e Laptop:

______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Atividades básicas

Agora que você já viu as partes de um computador e como 
funciona cada uma de suas partes principais, você aprenderá 
uma coisa muito importante: como ligá-lo.
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Assim que é ligado, o computador tem um jeito diferente 
para iniciar seu funcionamento, pois é um conjunto formado por 
hardware e software.

No momento em que você liga o computador, seus compo-
nentes de hardware serão ativados. A partir daí é feito a inicia-
lização do sistema operacional (Windows).   

O sistema operacional é quem vai controlar todos os 
componentes de hardware e também os programas instalados 
no computador, para que ele funcione corretamente.

Lembrando que, de acordo com seus compontenes, cer-
tos computadores iniciam bem mais rápido do que outros. Isso 
acontece principalmente em computadores mais novos, pois eles 
possuem tecnologia mais avançada.
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Antes de ligar o computador, periféricos como: monitor,  
teclado e mouse deverão estar conectados ao gabinete, que é a 
peça principal que forma o computador. 

Um detalhe muito importante: para um melhor funciona-
mento do computador, o gabinete e monitor devem ter seus cabos 
de força ligados a um estabilizador de energia. 

Além de fazer com que a carga certa de energia chegue até 
o computador, ele também o protege contra raios e descargas 
elétricas evitando o risco do computador queimar.



IIntrodução à Informática

25

Esta apostila é sua, pessoal e intransferível. Nela você poderá 
responder aos exercícios e fazer anotações onde desejar. Leve-a 

para casa, não a devolva e nem repasse para outra pessoa. 

Exercícios:

1- Ligue cada periférico em sua entrada no gabinete:

2- Qual é o nome desse equipamento e para que ele serve?

__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________

______________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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1- Qual a diferença entre computadores de grande porte e 
pequeno porte?

______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________

2- O equipamento que serve para garantir que a carga de 
energia certa chegue até o computador e que o protege contra 
raios é o:

______________________________________________

Conclusão da aula

Nesta aula você conheceu a diferença entre computadores 
de grande e pequeno porte e onde são usados; aprendeu o que é 
um desktop e laptop, sistema operacional e conheceu a maneira 
correta de ligar um computador.

Na próxima aula, você aprenderá:

· Digitando no teclado

· Praticando com o mouse

· Os outros periféricos

Exercícios de Fixação:

Não deixe de fazer os exercícios de fixação da sua apostila pessoal 
e intransferível. Responda-os utilizando uma caneta e no final 

peça a assinatura do seu instrutor. 

__________________
          Instrutor


