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Os principais componentes  

da caixa são: 

 

  A placa mãe; 

  Fonte de alimentação; 

  Leitor de CD/DVD; 

  Unidade de disquetes; 

  Disco rígido; 

  Memórias; 

  Processador … 

Uma caixa 

Tower  

(torre) 
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O disco rígido destina-se a guardar 
permanentemente os programas e os 

dados do PC. 
A capacidade de armazenamento é 

medida, normalmente, em Megabytes, em 
que 1 Mbyte  1milhão de bytes. 
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O Leitor de disquetes é um 
dispositivo cuja função é a leitura e 
escrita de disquetes. Uma disquete 

é constituída por um disco 
magnético flexível contido numa 

bolsa protectora (normalmente de 
plástico) 

Motor Um leitor de disquetes 
visto de baixo 
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O leitor de CDROM é um suporte ideal para 

 usar : 

Aplicações multimédia. 

Cada CDROM pode conter até 650 

 Mbytes de dados, embora apenas sirva  

para leitura de dados. 
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É o cérebro do 
computador! Este 

componente 
executa as 

instruções dos 
programas, faz 

cálculos, controla 
as transferências 
de dados através 
dos barramentos, 

etc 

                                                          

Central Processing Unit 

Unidade Central de Processamento 
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Memória ou RAM 
(Random Access 
Memory) é usada para 
guardar 
temporariamente os 
programas que o 
computador está a 
executar.  

Chips de Memória 
(8 chips neste módulo) 

Módulos de 
Memória 

Slots 
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Slots 
PCI Slot ISA 

Uma placa de 

Expansão PCI 

9 
Vanda Pereira 



A placa gráfica permite que os dados 
do computador possam ser 

visualizados num dispositivo de 
saída, como um monitor. 

Uma placa gráfica suporta várias 
resoluções tanto para texto como 

para gráficos 

Memória da placa gráfica 
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PS2     Rato 

PS 2    Teclado 
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