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Periféricos 

Consideram-se periféricos todos os dispositivos de um 

sistema informático que não fazem parte da estrutura 

interna constituída pelo processador e pela memória 

interna. Os periféricos são classificados em: 
 

   Dispositivos de entrada  

   Dispositivos de Saída 

   Dispositivos de Entrada/Saída 
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Periféricos de Entrada 

Os dispositivos de entrada convertem a informação 
introduzida pelo utilizador em sequências próprias de 
bits, capazes de serem interpretados pelo 
processador. 

Teclado Rato 

Scanner 
Leitor de código de barras Joystick 
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Teclado 
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 Track ball 

 Touch pad 

Ópticos 

Quais os tipos de rato? 
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É através dos dispositivos de saída que os dados 

processados pelo processador são transmitidos para 

o exterior. 

Ecrã ou monitor 

Impressora 

Projector de imagem 

Plotter 

Periféricos de Saída 
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O Monitor é um dos dispositivos de saída mais 

importante pois faz com que se possa visualizar a 

informação processada pelo computador. Existem 2 

tipos de ecrãs:  

Monitor/Placa Gráfica 

 Monitor de raios catódicos (CRT- Cathod Ray Tube ), como 

um televisor tradicional; 

 Ecrã de cristais líquidos (LCD- Liquid Cristal Display); 

A Placa Gráfica tem como principal função, em ligação com 

o processador e  as memórias do computador, tratar a 

informação e transferi-la para  o ecrã. 
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Converte informação digital em informação impressa. 

Existem diversos tipos de impressoras que são: 

Impressoras 

  Matriciais ou de Agulhas; 

  Jactos de tinta; 

  Laser; 

 Plotters; 
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Impressoras 
Matricial ou de agulhas 

 

 Cabeça de impressão 

composta por 9 ou 24 

agulhas. 

 Matriz de impressão 

rectangular. 

 Barulhentas, lentas, baixa 

qualidade. 

 

Jacto de tinta 

 

 Recipiente de tinta 

 É projectado sobre o papel 

através de um circuito 

electrónico o jacto e tinta. 

 Policromáticas/Cores 

(vermelho, azul, verde) 
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Impressora 

Laser 

 

 Funciona através da tecnologia 

laser. 

 Rápidas/Preço elevado; 

 Boa qualidade de impressão. 

 

Plotters 

 

 Impressoras especiais. 

 Usadas para trabalhos que 

exigem grande superfície e 

qualidade: 

 Ex.: Arquitectura, 

Engenharia, etc... 
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Os dispositivos de entrada e saída tanto permitem 

efetuar a entrada como a saída de dados. Ou seja, são 

dispositivos capazes de canalizar informação do 

exterior para o interior do computador e vice-versa. 

Drive 
Modem 

Monitor táctil Placa de rede 

Dispositivos de Entrada/Saída 


