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Estrutura e Funcionamento do 
Computador 

Um computador funciona com dois tipos de 
componentes essenciais: 

 

 Hardware 

 

 Software 



Hardware 
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São todos os componentes físicos (pode ser visto e 

tocado) de um computador. Estes componentes 

apenas funcionam se forem comandados por 

programas especiais – Software.  

 



São todos os programas que permitem o 

funcionamento dos mecanismos electrónicos 

que constituem o computador. 
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Software 





Entrada de Dados (Input) – Receção dos dados 
a serem processados. 

Processamento – Manipulação dos dados por 
forma a obter informação 

Armazenamento – Guardar a informação para 
posterior reutilização e transporte. 

Saída de Dados (Output) – Visualização e 
obtenção da informação produzida. 6 

Funções do Hardware 
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Interior de um computador 

Fonte de alimentação 

Conectores das 

placas de expansão 

Conectores  

on board 

Cabos 

eléctricos 

Placas de 

expansão 

 Unidades 

(Drives) 

Placa principal 

(Motherboard) 
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Funcionamento de um Sistema 
Informático 

Dispositivos  

de  

Saída 

Dispositivos  

de  

Entrada 

CPU – Unidade Central 

de Processamento 

Memórias 

Os principais componentes de um sistema informático 
(esquema de Von Neumann) 



1.Placa Principal 

 Processador 

Barramento ou Bus 

Memórias 

2.Periféricos 
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Componentes de um Sistema 
Informático 



A motherboard é o elemento 

mais importante de um 

computador pois tem como 

função permitir que o 

processador comunique com 

todos os periféricos 

instalados com maior 

velocidade e fiabilidade. 
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Placa Principal ou Motherboard 
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Encaixes placas  

expansão 

Encaixes 

memória RAM 

Encaixe para 

processador 

Memória 

ROM 

Chips de 

controlo 

Conectores 

Encaixe  alimentação 

Barramentos 

Encaixes para unidades (drives) 

Placa Principal ou Motherboard 



A CPU é o cérebro do 

computador, responsável por 

controlar e realizar todas as 

tarefas exigidas pelos 

utilizadores.  
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Unidade Central de Processamento - 
CPU 

A CPU também pode ser designado por Processador 

ou por Microprocessador 



CPU 
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Aquisição 

Descodificação 

Controlo Registos 

Bus 

Bus 

Memórias 

 

Periféricos Periféricos 

1. Secção de Aquisição e Descodificação de instruções 

2. Secção de Execução 

 Unidade de Controlo 

 Unidade Lógico Aritmética (ALU) 

 Registos 



Secção de Execução 
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1. Unidade de Controlo (UC) – determina e controla 

quais as operações a efetuar. 
 

2. Unidade Lógica e Aritmética (ULA) – é responsável 

pela execução de todas as operações aritméticas 

efetuadas. 
 

3. Registos – armazenam, temporariamente,  os dados 

com que a ULA efetua as operações. 



Barramento ou BUS 
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Para que todos os componentes funcionem é necessário 

que comuniquem entre si, permitindo a circulação dos 

dados a processar. Para tal, existe um sistema de 

comunicação interno designado por Barramento ou Bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ligar discos, drives de disquetes, Cd’s ou Dvd’s à 
placa principal pode usar o Flat Cable (Cabo Raso). 

 

 



Memórias 
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É na memória que são armazenados os dados para 

processamento, os dados intermédios, os resultados 

finais e até mesmo o programa que, num dado 

momento, está a ser executado, determinando assim o 

processamento. 

É importante distinguir dois tipos de memórias: a 

memória principal (central ou primária) e a memória 

secundária. 



Memórias Primárias 
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Consiste em chips que se integram ou encaixam 

diretamente na motherboard e estão em contacto direto 

com o CPU, fornecendo-lhe as instruções e os dados que 

este manipula e recebendo deste os resultados do 

processamento. Podem ser de dois tipos: ROM e RAM. 
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CACHE 

 É também uma memória RAM mas tem que ser 

mais rápida, para não obrigar o processador a 

esperar. Tem a função de apoiar diretamente o 

processador, armazenando a informação acedida 

frequentemente. 

Memórias Primárias 



RAM 
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RAM (Random Access Memory)  

  É uma memória de leitura e escrita; 

  O acesso à informação é feito 
aleatoriamente; 

  É volátil, pois perde toda a informação 
quando o computador é desligado. 
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ROM (Read Only Memory)  

 É uma memória de conteúdo permanente, 
quando o computador é desligado a 
informação armazenada mantém-se; 

  Não pode ser reescrita, isto é, serve apenas 
para leitura. 

RAM 



Memórias Secundárias 
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As memórias secundárias servem para armazenar, de 

uma forma mais permanente, os trabalhos que se 

encontram na memória RAM. 

 

 

Discos rígidos 

Disquetes 
Discos ópticos 

Bandas magnéticas 

e tapes 



Tipo de Acesso 
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Acesso Direto  

  Discos 

  Disquetes 

  Cd’s 

Acesso Sequencial  

 Cassetes 

  Bandas 
magnéticas 



Consolidação 

23 

Para uma consolidação destes conteúdos deve ser 
consultado o complemento desta matéria. 

 Placa mãe; Caixa 

Disco Rígido Unidades de disquetes 

Leitor de CD/DVD CPU 

Memórias Slots de expansão 

Placa gráfica Placa de som 


