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1. Conceitos Básicos 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Informática Tecnologias  
da  

Informação 
TI 

Tecnologias 
da 

Informação 
e  

Comunicação 
TIC 

A 
 Informação 



Origem da palavra Informática 

Provem da junção das palavras Informação e Automática 

 

Significado 

Tratamento ou processamento da  
informação, utilizando meios  
automáticos - computador 

1.1. Informática 

I  N  F  O  R  M  A  Ç  Ã  O 

A  U  T  O  M  Á  T  I  C  A 

I  N  F  O  R  M  Á  T  I  C  A 



Tecnologias 
da 

Informação 
(TI) 

Tecnologias 

Informação 

Origem da palavra 

Provém das palavras gregas techné, 
que significa saber fazer, e logia, que 
significa conhecimento organizado. 

Significado 

É o conhecimento adquirido e 
organizado relativo a uma determinada 
área de intervenção. 

Origem da palavra 

Provém da palavra latina informatióne. 

Significado 
Ato ou efeito de informar. 
Conjunto de dados articulados de forma a 
terem significado. 

1.2. Tecnologias de Informação-TI 



Podemos então dizer: 

Consistem em processos de tratamento, controlo e 

comunicação da informação, fundamentalmente 

através de meios eletrónicos. 

 

Os processos de tratamento da informação estão 

essencialmente ligados à Informática utilizando, 

portanto, computadores ou sistemas informáticos. 

1.2. Tecnologias de Informação-TI 



Podemos então dizer: 

O acesso à informação através da sua transmissão 

ou comunicação à distância. 

1.3. Tecnologias de Informação e 
Comunicação -TIC 



Segundo Claude Shannon, a informação está presente sempre que 

um sinal é transmitido de um ponto a outro.  

Por exemplo: 

O tratamento da informação cada vez se articula mais com os processos 

de comunicação dessa informação de uns locais para outros, 

independentemente da distância. 

Palavras; 

Quadros (sinais visuais sob a forma de ondas de luz); 

Impulsos elétricos através dos quais os nossos olhos transmitem 

sinais ao cérebro; 

Música; 

Etc. 

1.4. A Informação(cont) 



Informação digital e dados 

Conjunto de dados articulados com significado. Ou seja, é 

tudo aquilo (palavra, frase, imagem,...) que nos poderá 

permitir a tomada de decisões e a execução de ações. 

Informação 

Toda a informação que existe sob a forma digital, à qual 

podemos aceder através de um computador. 

Informação Digital 

1.4. A Informação(cont) 



Informação digital e dados 

 

Na Web, toda a informação, quer 

seja texto, sons ou imagens, 

encontra-se em formato digital 

1.4. A Informação (cont) 



A informação digital pode ser guardada nas memórias 
do computador sob a forma de bits e bytes. 

Um bit é a menor unidade de informação guardada num 
computador. É representado por dois dígitos: 0 ou 1.  

Um byte é um conjunto de 8 bits. Cada caracter (letra 
ou símbolo do teclado) ocupa 1 byte quando é guardado 
em memória. A letra B, por exemplo, é representada 
por 01000010. 

1.4. A Informação(cont) 

É a menor unidade de informação guardada num 
computador 

1 bit (b) 

É um conjunto de 8 bits. 1 byte (B) 



1.4. A Informação(cont) 



Informação digital e unidades de informação digital 

Múltiplos do byte 

Unidade Símbolo Relação com o byte 

quilobyte 1 KB 

 

1024 B   (210 bytes) 

megabyte 1 MB 1024 KB   (220 bytes) 

 

gigabyte 1 GB 1024 MB  (230 bytes) 

 

terabyte 1 TB 1024 GB  (240 bytes) 

 

1.4. A Informação(cont) 



A  

Um Byte corresponderia a 
uma letra de um livro  

Um KiloByte corresponderia a 
uma página de um livro  

Um MegaByte 
corresponderia a um 
livro  Um GigaByte corresponderia a 

uma prateleira de livros  

Um TeraByte corresponderia à 
própria biblioteca  

1.4. A Informação(cont) 



Dados Exemplos Informação Exemplos 

Caracteres; 

Palavras. 

CMP; João; 

Escola 

Palavras articuladas em frases; 

Mensagens, notícias, conhecimentos 

O João foi à 

escola 

Algarismos; 

Números. 
5;  3€;  15€ 

Valores numéricos relativos a 

quantidades de produtos, preços, 

datas, etc. 

5 caixas de 

disquetes a 3 € 

cada: Total 15 € 

Pontos; 

Linhas; 

Formas. 

Imagens; Símbolos; Fotografias; 

Ilustrações; Documentos; Etc.  

1.4. A Informação(cont) 



Dados Informação 

Dados - São as entidades que constituem a 

informação. São o material básico da informação, são a 

sua matéria-prima. 

Informação - Consiste num conjunto de dados 

dispostos segundo determinada ordem e forma, de 

maneira a terem significado. 

1.4. A Informação(cont) 



Caraterísticas da Informação 
 

 1. Armazenável (na memória humana); 

 2. Precisa (sem erros); 

 3. Verdadeira; 

 4. Completa (fornecendo todos os dados importantes); 

 5. Atual; 

 6. Relevante (útil para quem a recebe); 

 7. Clara, Simples e Objetiva; 

 8. Flexível (pode ser usada para vários fins); 

 

 

 

1.4. A Informação(cont) 



Características da Informação Digital 

 Manipulável (pode ser alterada e actualizada); 

 Partilhável (pode ser usada por várias pessoas); 

 Compacta (num pequeno espaço físico cabe muita 

informação); 

 Comprimível (através de certos programas pode ser 

ainda mais compactada); 

 Interactiva e Multimédia (utilização de vídeos, 

imagens, sons, animações, texto, etc.…); 

 

1.4. A Informação(cont) 



2.1 2.2 2.3 

Computador Comunicação Controlo 
e 

Automação 

2. Áreas de Aplicação das TIC 



2.1. Computador 
Conjunto de 
dispositivos 
electrónicos, capaz 
de aceitar, 
processar e 
apresentar dados 
através da execução 
de instruções. 

Informática Burótica 

Designa a aplicação 
de meios 

informáticos no 
tratamento e    
circulação da 

informação em 
escritórios ou 

gabinetes 
administrativos 

Divide-se em: 

Consiste num 
conjunto de 

conhecimentos e 
técnicas,  

ligadas ao 
processamento 
automático da 

informação 



2.2. Comunicação 

Telecomunicações Telemática 

Caracteriza-se pela 
conjugação de meios 

informáticos  
(computadores,      

modems, etc), com 
meios de 

comunicação à 
distância (linhas 

telefónicas, 
satélites, etc.) 

Divide-se em: 

Consiste na 
transmissão de 
informação à 

distância, 
através: da 

televisão, vídeo, 
linhas 

telefónicas, 
satélites, etc. 



2.3. Controlo e Automação 
As tecnologias de controlo e automação caracterizam-se pela 
intervenção de meios informáticos no controlo de mecanismos e 
processos industriais.  

Robótica CAD CAM 

É a área que 
faz a projeção 

e construção de 
robôs, através 
de processos 
informáticos 

Projeto ou 
desenho 

realizado com a 
utilização de 

computadores e 
softwares 
específicos 

Fabrico 
assistido por 
computador 

Divide-se em: 

FT1 


