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TECNOLOGIA

É um produto da ciência e da engenharia que envolve um 

conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de 

problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas 

áreas de pesquisa. 

INFORMAÇÃO

É um conjunto de dados articulados de forma a terem 

significado, ou seja, é tudo aquilo (palavra, frase, imagens, etc.) que nos 

poderá permitir a tomada de decisões e a execução de ações, tendo em 

conta que o seu uso racional é a base do conhecimento.



Tecnologia da Informação - TI

Pode ser definida como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por 

recursos de computação que visam permitir a produção, armazenamento, transmissão, 

acesso, segurança e o uso das informações. 



Informação digital

Toda a informação que existe sob a forma digital à qual podemos acessar 

através de um computador.

Na Web, toda a informação (texto, sons, imagens) encontram-se em 

formato digital.

No computador, os documentos, as musicas, as 

fotos, assim como na web, tudo se encontra

no formato digital.



TELECOMUNICAÇÃO

Tele é um prefixo de origem grega que exprime a 

ideia de "longe", "ao longe", "à distância". 

Comunicação refere-se ao acto de comunicar, de 

transmitir informação.

Telecomunicação é o...

... serviço de comunicação à distância que envolve a integração de 

sistemas tais como: televisão, vídeo, linhas telefónicas, satélites, etc.

Resumindo: Comunicação a distância



Caracteriza-se pela conjugação de meios informáticos (computadores, modems, 

etc.) com meios de comunicação à distância (linhas telefónicas, satélites, etc.).



Serviços Telemáticos mais utilizados:

Chats

E-mail (correios eletrônicos)

Fóruns de discussão

Videoconferências 

SMS

MSN/Skype

Facebook

Serviços de busca de informação



Controle e automação
• As Tecnologias de Controle e Automação caracterizam-se pela 

intervenção de meios informáticos no controle de mecanismos e processos 

industriais.

• A Robótica e o CAD/CAM são dois dos principais domínios de 

intervenção desta área.



Robótica
• A robótica é a área que estuda o desenvolvimento de Sistemas electromecânicos 

(robôs) nos quais intervêm meios e processos informáticos.

• A utilização destes dispositivos é de grande importância sempre que é necessário 

realizar tarefas com o máximo de eficiência e precisão ou aceder a lugares onde a 

presença humana se torna difícil, arriscada e até mesmo impossível. 

Vídeo

Conheça a robótica e veja curiosidades sobre os robôs modernos.mp4


CAD / CAM

A tecnologia CAD/CAM corresponde à integração das técnicas CAD e CAM 

num sistema único e completo. Isto significa, por exemplo, que pode-se projetar 

um componente qualquer na tela do computador e transmitir a informação por 

meio de interfaces de comunicação entre o computador e um sistema de 

fabricação, onde dito componente pode ser produzido automaticamente numa 

máquina CNC

CAD (Design Assisted by Computer) – Projeto ou 

desenho realizado com a utilização de computadores 

e softwares específicos.

CAM (Computer Aided Manufactoring) – Sistemas 

fabris controlados por computador.



O computador
O computador é uma máquina que processa informações 

eletronicamente, na forma de dados e pode ser programado para as 

mais diversas tarefas.



Fluxo operacional

• Entrada de Dados (Informações iniciais)

• Processamento (Instruções)

• Saída de Dados (Resultados)

Vamos supor que você solicitou ao computador somar 2 + 2. Os dados entram no 

computador através do teclado, o processador os processa e envia o resultado para o 

monitor.



Sistema informático

HARDWARE –Todos os dispositivos físicos que 

constituem um sistema informático.

SOFTWARE – Programas que gerem e controlam o 

hardware, de uma forma organizada para que o 

computador possa funcionar convenientemente.



Hardware

Hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e 

equipamentos que fazem o computador funcionar.

Entrada de dados (Input) – Recepção dos dados 

a serem processados

Processamento – Manipulação dos dados por 

forma a obter a informação

Armazenamento – Armazenamento de 

informação para posterior reutilização e transporte

Saída de Dados (Output) – Visualização e 

obtenção da informação produzida.



Software

Diferentemente do hardware, o software é a parte lógica do computador.

Programas escritos em diversas linguagens de programação que determinam a 

actividade e o comportamento de um sistema informático desde os dados a serem 

processados até ao funcionamento de um periférico.

Podendo ser sistemas operacionais ou aplicações



Processador (CPU)

CPU “Unidade Central de Processamento”. Também conhecido como processador, a CPU 

corresponde ao cérebro do computador.

É o elemento de maior importância em equipamentos eletrônicos. 

A velocidade de processamento das informações em um computador está diretamente 

relacionada à velocidade do processador. 

Intel e AMD são as principais empresas fabricantes mundiais de processadores.



Memória

Em informática, memória são todos os dispositivos que permitem a 

um computador guardar dados, temporariamente ou permanentemente.

RAM (Random Acess Memory) É uma memória de leitura e escrita onde o acesso à 

informação é feito aleatoriamente. É volátil, pois perde toda a informação quando o 

computador é desligado.

ROM (Read Only Memory) – é uma memória que apenas pode ser lida, recebem esse 

nome porque os dados são gravados nelas apenas uma vez. Depois disso, essas informações 

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



Memórias secundárias



Placa mãe (motherboard)

A placa mãe é o elemento muito importante de um computador pois tem 

como função permitir que o processador comunique com todos os 

periféricos instalados com maior velocidade e confiabilidade.

É na motherboard que está o microprocessador, a memória principal, os 

circuitos de apoio, a placa controladora (que controla a circulação da 

informação entre o processador e o periférico), os conectores do 

barramento que permitem estabelecer a ligação aos periféricos, etc.



Placa mãe (motherboard)



Dispositivos E/S

Um dispositivo de entrada permite introduzir dados do exterior num sistema 

informático.

Os dispositivos, ou periféricos, de entrada convertem a informação 

introduzida pelo utilizador em sequências próprias de bits, capazes de serem 

interpretados pelo processador.



Um dispositivo de saída é um sistema que permite ao computador disponibilizar 

informação para o exterior para que a possamos utilizar.

É através dos dispositivos ou periféricos de saída que os dados processados pelo processador 

são transmitidos para o exterior.
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