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Figura 1.1 - Computador e 

alguns periféricos
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Figura 2.1 – Algumas ferramentas utilizadas 

em manutenção de computadores
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2. Ferramentas, utilização e prática

Para abrir o computador, retirar peças que são presas por parafusos, fechar o

computador, utiliza-se as chaves de fenda e chaves Phillips.

Os parafusos do computador têm uma pequena aba para ter maior apoio ao fechar

a carcaça do Gabinete. Geralmente são pequenos e não mudam de tipo.

Figura 2.2 - Chave de fenda Figura 2.3 - Chave phillips

Figura 2.4 - parafusos
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2. Ferramentas, utilização e prática

Quando o computador for aberto, percebe-se muitos fios misturados dentro do

gabinete. Deve-se identificar cada fio com sua respectiva conexão para a correta

manutenção do computador, em caso de retirar, colocar, cortar ou isolar o fio. Após

a manutenção, deve-se organizar os fios adequadamente para que haja bastante

espaço para ventilação no gabinete, juntando os fios com fitas isolantes ou

abraçadeiras de nylon.

Figura 2.5 -

abraçadeiras
Figura 2.6 - abraçadeiras 

em uso
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2. Ferramentas, utilização e prática

Após a manutenção do computador, utiliza-se pen drivers ou HD externo 

para a instalação do sistema operacional, drivers ou/e softwares para o 

computador.

Figura  2.7 - pen 

drive Figura 2.8 - HD 

externo
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Para fazer a manutenção no teclado, basta virar o teclado de ponta-cabeça e o

sacudir para tirar parte da sujeira, aconselhável limpar a poeira que fica por entre as

teclas utilizando um pincel/contonete. Outra forma de manutenção é remover as

teclas, entretanto antes de retirar as teclas tenha certeza de que saberá pô-las em seu

lugar correto depois da limpeza.

Figura 3.1 – Teclado 

sendo limpo utilizando 

contonete.

Figura 3.2 – Teclado sendo desmontado. 
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4. Modelos de Gabinete

 Monitor, teclado, mouse e caixas de som: opcionais

 Vantagem: ocupa pouco espaço; pode ser colocado embaixo do monitor.

 Desvantagem: pouco espaço para adição de periféricos; dificuldade de 

manutenção.

Desktop

Figura 6.1 – Gabinete modelo Desktop
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4. Modelos de Gabinete

 Utiliza fonte padrão ATX.

 Vantagem: ocupa pouco espaço.

 Desvantagem: pouco espaço para adição de periféricos.

Mini Torre

Figura 6.2 – Gabinete modelo Mini Torre
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4. Modelos de Gabinete

 Bem semelhante ao mini torre.

 Vantagens: possui mais espaço para adição de periféricos e provém mais

refrigeração.

 Desvantagem: ocupa mais espaço.

Torre

Figura 6.3 – Gabinete modelo Torre
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4. Modelos de Gabinete

 De tamanho reduzido, pode ser utilizado na vertical ou horizontal.

Utiliza fonte de padrão SFX.

 Vantagem: ocupa pouco espaço.

 Desvantagem: adição de novos componentes, ventilação, etc.

SFF - Small Form Factor

Figura 6.4 – Gabinete modelo SFF



5. Painel Frontal e Traseiro
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Descrição dos LEDs que estão localizados no painel frontal do 

gabinete:

Figura 4.1 - Esquema de ligação dos LEDs no Painel Frontal
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Iniciamos a manutenção do computador desconectando os cabos

atrás do gabinete, com cautela para não danificar as conexões, pois

algumas são parafusadas. Atente aos símbolos e cores que

acompanham as conexões, facilitando na hora de montagem do

computador após manutenção. Se você os conectar de forma errada,

irá ocorrer mal funcionamento dos dispositivos.

Figura 4.3 – Painel TraseiroFigura 4.2 - Painel Traseiro
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 HDD – Hard Disk Drive (HD) será o local onde irão ser
armazenamos a maior parte dos arquivos de um
computador, pode ser HD interno ou externo.

 Possui maior capacidade de armazenamento.

 Menor custo por byte armazenado.

 Sua função é garantir um armazenamento permanente de
todos os arquivos do usuário, desde o sistema operacional
até os programas e dados do mesmo.

 Os dados armazenados no HD não são perdidos ao
desligamento do computador, sendo assim, ele é chamado
de não-volátil.
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Figura 5.1 – HD, visão em ambos os lados
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Figura 5.2 – Outros tipos de dispositivos de armazenamento: Pen drives

e SD Cards, HDs externos e um Exemplo de HD (Interno)
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18

 É uma placa de circuito impresso, no qual todos os componentes do

computador se comunicam.

 Possui suporta a placas de expansão, como placa de vídeo e rede.

 É dividida em duas regiões, a parte central da placa , chamada de "ponte

norte", é focada no controle do sistema computacional, acessando o

processador, as memórias e as placas de expensão.

 A parte periférica da placa, chamada de "ponte sul", é focada no

gerenciamento da interface com os periféricos do computador, como as

conexões USB, IDE, SERIAL, PARALELA e periféricos integrados à placa

mãe (on board).
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 A placa-mãe onboard traz consigo placas de extensão integradas ao

computador, como: placa de som, placa de vídeo e placa de rede.

Figura 7.1- Placa-Mãe 

Onboard.

Figura 7.2 - Componentes 

integrados a placa-mãe 

onboard.
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 A placa-mãe offboard não traz consigo as placas de extensão

integrada. O usuário de compra essas placa individualmente.

Figura 7.3 - Placa-mãe offboard.
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A placa-mãe pode ser AT ou ATX. No entanto, os computadores

atuais utilizam mais o modelo ATX, pois o padrão apresenta uma

série de melhorias em relação ao anterior. Esses modelos condizem

com o tipo de fonte de alimentação suportada pela placa-mãe, o que

veremos a seguir.

Figura 7.4 - Placa-mãe AT Figura 7.5 - Placa-mãe ATX
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A fonte AT é o tipo de fonte mais antigo que vem perdendo espaço

para as fontes ATX e BTX. A fonte AT possui o cabo de energia

separado que são ligados a placa-mãe. Essa fonte era mais utilizada

em computadores antigos, pois atingiam voltagens menores.

7. Placa-mãe, Placa de Rede e Placa de Vídeo

Figura 7.6 – Modelo de fonte AT
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7. Placa-mãe, Placa de Rede e Placa de Vídeo

A fonte de alimentação ATX é a mais utilizada nos computadores

atuais pois voltagens maiores e o cabo de energia principal que é

ligado a placa-mãe é inseparável. A fonte de alimentação deve ser

adquirida de acordo com o tipo de placa-mãe.

Figura 7.7 – Modelo de fonte ATX
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Figura 7.8 – Disposição dos componentes no 

painel traseiro
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• Tipos de slot na placa mãe:

• ISA – Utilizado por periféricos lentos, como a placa de

som e a placa de fax modem. Este é bastante antigo,

usados em placas-mãe do tipo AT.

• PCI – Utilizado por periféricos que demandem

velocidade com a interface de vídeo.

• AGP – utilizado exclusivamente por interface de vídeo

3D, é o tipo de slot mais rápido do micro, porém muitas

interfaces de vídeo 3D hoje em dia, na verdade, utilizem

o PCI Express, um dos tipos de PCI.
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Figura 7.11 - Slot AGP

Figura 7.9 - Slots ISA Figura 7.10 - Slots PCI
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A placa de rede permitirá o compartilhamento de dados entre

computadores conectados, podendo ser computadores próximos assim

criando uma LAN (Local Area Network) ou podem estar conectados à

internet.

Figura 7.12 - Placa de rede 

com fio
Figura 7.13 - Placa de rede 

sem fio
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• A placa da vídeo (também conhecida como GPU) é um

componente do computador que envia sinais de vídeos para o

monitor de forma que são apresentadas imagens ao usuário.

• Hoje em dia, a maioria dos PCs utiliza o barramento PCI

Express para a conexão das placas de vídeo.

• Notebooks utilizam de chips gráficos especias com as

funcionalidades de uma placa de vídeo.
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Vídeo
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Figura 7.15 - Placa de vídeo PCIFigura 7.14 - Placa de vídeo AGP



8. Memória Principal e Processador
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 A memória principal do computador será a RAM, ou seja,

Memória de Acesso Randômico onde os dados são

armazenados de forma aleatória na memória;

 O contato da memória que se comunica com a placa-mãe é

revestida em ouro;

 É nela que os dados são armazenados temporariamente antes

de serem processados;

 A RAM é do tipo volátil, ou seja, os dados são perdidos

quando a fonte de alimentação é desconectada.
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31

Figura 8.1 - Pentes 

de Memória RAM

Figura 8.2 - Slots de 

Memória RAM em uma 

Placa-Mãe
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8. Memória Principal e Processador
É muito importante usar a borracha escolar para limpar principalmente as

memórias. Quando elas nunca foram retiradas para limpeza, acumulam sujeiras

e impurezas que podem atrapalhar no funcionamento do computador.

Grande parte dos defeitos são oriundos de sujeiras no equipamento.

Figura 8.3 – Limpeza de um pente de memória 

utilizando borracha
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 O processador, também chamado de CPU, é como se fosse o cérebro do

computador, pois é ele o responsável por qualquer operação realizada

neste.

 Para melhorar a condutividade, os processadores são revestidos em ouro.

Figura 8.3 - Processador
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 O que é uma Rede de Computadores?

 De uma forma geral podemos dizer que é um conjunto de
diferentes pessoas ou máquinas que compartilham, colaboram ou
trocam coisas/informação entre si.

 A internet é uma grande de computadores, afinal estes
computadores “conversam” entre si, realizando uma troca de
informações.

 Essa conversa vai ser viabilizada através das redes de
computadores pois ela interliga diversos terminais que
provem serviços como:
 Bate papo, redes sociais, compras, agendamento de

compromissos, entretenimento através de jogos, notícias,
etc.



9. Introdução ao funcionamento de uma rede e a 

internet

35

 Como era a troca de dados no passado? Alguns exemplos:

 Máquina de Teletipo, 1940;

 Código Morse, durante a segunda guerra mundial.

 ENIAC em 1946. Computador que utilizava um leitor de cartão 

perfurado que era lido pelo ENIAC.

 ARPANET (“pai” da internet), 1969.

Figura 9.2 - Esboços da ARPANET 

(http://www.computerhistory.org/)



9. Introdução ao funcionamento de uma rede e a 

internet

36

 De uma forma abrangente, uma rede de computadores é um conjunto de

dispositivos finais ligados por um sistema de comunicação para troca de

informações e recursos disponíveis.

 Estes dispositivos finais não necessitam ser exatamente computadores,

podem ser celulares, tables, aparelhos de video game, etc.

Figura 9.3 – Aparelhos em rede conectados a internet
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 O modem é um dispositivo que realiza a conexão com 

a internet. Há dois tipos comuns de modems:

Modems dial-up: Os modems dial-up são conectados à 

Internet por linha telefônica, geralmente a velocidades muito 

menores que os modems de banda larga.

Modems de banda larga. Os modems de banda larga são 

conectados a um cabo ou a uma linha DSL (Linha de 

Assinante Digital) e fornecem acesso de alta velocidade à 

Internet.
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 Hoje em dia, você pode utilizar outros aparelhos como modem, além 

do aparelho de modem convencional, como por exemplo: celulares, 

tablets, alguns tipos de aparelhos de video games, etc. Tudo irá 

depender do tipo de conexão de internet que você usa.

Figura 10.1 – Modem com 

roteador
Figura 10.2 - Celular usado 

como modem
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 É o que vai estabelecer a ligação entre dois pontos: o

transmissor(lado do emissor/fonte) e o receptor(lado

do destino).

 O canal de comunicação é um meio físico que pode

ser: Cabo telefônico (par de fios de cobre), Par

trançado, Cabo coaxial, Fibra Óptica, PLC, Ar (espaço

livre).
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 Par de fios metálicos (cabo telefônico)

 Os velhos tempos de internet discada.

 Baixa velocidade de até 57kbps

 Conectores RJ-11

Figura 11.1 – Conector RJ-11
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Par trançado

 Constitui-se de 4 pares de par trançados que obedecem a uma certa

ordem que será abordada na prática de cabeamento.

 O cabo par trançado surgiu com a necessidade de se ter cabos mais

flexíveis e com maior velocidade e de transmissão.

 As velocidades nas redes que utilizam o cabo de par trançado são:

 10 Mbps (Ethernet);

 100 Mbps (Fast Ethernet)

 1000 Mbps (Gigabit Ethernet).

 Conector RJ 45
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Par trançado

Figura 11.2 - Par trançado do 

tipo UTP
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 Cabo Coaxial

 O cabo também é utilizado nas TV’s à cabo, ligações de áudio etc.

 É um cabo altamente blindado para evitar interferências externas. 

 Estes cabos são utilizados principalmente em redes com topologia em 

barramentos. 

Figura 11.3 - Cabo 

Coaxial

Figura 11.4 – Estrutura interna 

de um cabo coaxial
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Fibra Óptica
 Canal de comunicação onde a informação é transmitida sob a

forma de luz.

 Vantagens e aplicações do acesso por fibras ópticas:

 “Imunidade” a interferências (ambiente industriais, ambientes
poluídos “eletricamente”)

 Comunicações ponto a ponto, LANs(curtas distâncias), Redes
Públicas (longas distâncias).

 Principal desvantagem:

 Custo elevado e tempo elevado de implantação.
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Fibra Óptica 

Figura 11.5 – Estrutura de um fibra 

óptica
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Cabos que transportam a energia elétrica (PLC)

 PLC é a tecnologia que utiliza a rede de energia elétrica

para a transmissão de dados e voz.

 Predisposto a interferências eletromagnéticas.

 Os principais equipamentos presentes em redes PLC são:

 Modem

 Repetidor

 Concentrador Mestre
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 Espaço Livre (Ar)

 O sinal é transmitido pelo ar.

 Os canais de rádio são um meio interessante de comunicação, 
pois para sua instalação não é necessário nenhum tipo de cabo.

 A instalação e manutenção são mais fáceis, porém a velocidade é 
baixa em relação a redes com fio, e possui grande interferência 
de outros objetos.

 Hoje, em pequenas empresas ou apartamentos são comuns 
usarem LANS sem fio, que são ondas de rádio. Em LANS sem 
fio(WLANS) os canais de rádio usado é o de pequeno alcance.
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 Como montar uma pequena rede:

 Sem fio:

 Para o uso de uma rede sem fio, bastam todos os dispositivos da rede serem

compatíveis com o padrão Wifi, e um roteador que emita o sinal.

 Com fio:

 Neste caso, é necessário cabos para a comunicação dos membros da rede, hub

ou switch e placas de rede (apenas para computadores); portanto devem ser

comprados. Os cabos também podem ser adquiridos prontos, mas é possível

montá-los usando o material requerido para a confecção dos mesmos, como

explica tutorial abaixo:

 Obs1: Existem roteadores com switch já incorporado, possibilitando o uso de

dispositivos com e sem fio na mesma rede

 Obs2: Esboce o layout da rede para ter uma ideia do material/equipamento a

ser utilizado
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 Como crimpar cabos de rede corretamente:

 Pelo esboço do projeto, verifique a quantidade de cabos, metragem e 

outros materiais

 Uma vez definidos, parte-se para a confecção dos cabos, para tanto 

você precisará:

Figura 11.6 -

Alicate de 

Crimpagem

Figura 11.7 -

Conector RJ-45
Figura 11.9 -

Cabos
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 O alicate de crimpagem 

1 - Lâmina para cortar o 

cabo no tamanho 

necessário 

2 - lâmina para 

desencapar o cabo

3 - Região de crimpagem, 

onde será inserido o RJ 

45 

(1)(2)

(3)

Figura 11.10 – Estrutura do 

alicate de Crimpagem
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 Confecção dos cabos 

 Pegue a quantidade de cabo necessária, adicione mais um pouco para 

segurança. 

 Remova a capa externa do cabo, tome cuidado para cortar somente a

jaqueta externa, e nenhum fio. Depois de remover esta capa, irá haver

oito fios torcidos em quatro pares. Cada par tem um fio de uma cor, e

outro com a mesma cor mais clara, listrado ou às vezes branco.

Figura 11.11 – Cabo 

sendo crimpado
Figura 11.13 –

Cabo UTP 

decapado
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 Inspecione os fios para ver se algum deles foi partido ao cortar a 

jaqueta externa. Se algum deles estiver com o cobre exposto, corte 

todos os fios rentes ao corte da jaqueta, e comece tudo de novo. É 

importante manter a capa de todos os fios, pois fios expostos podem 

danificar as conexões

 Desenrole os pares deixando-os alinhados e achatados entre seus dedos

Figura 11.13 – Pares 

trançados no UTP
Figura 11.14 – Pares 

destrançados no UTP
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 Coloque os fios na seguinte ordem, da esquerda para 

direita:

1. Branco/Laranja

2. Laranja

3. Branco/Verde

4. Azul

5. Branco/Azul

6. Verde

7. Branco/Marrom

8. Marrom

Figura 11.15 – Padrão de cores 

para as conexões com cabos UTP
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 Acerte todos os fios para que fiquem paralelos entre seus dedos. Verifique se a

ordem deles continua a mesma. Os cortes devem deixar os fios intactos e

alinhados. Este passo é importante, pois fios tortos ou meio partidos não vão

fazer contato dentro do plugue, e pode estragar todo o cabo.

 Mantenha os fios alinhados enquanto os coloca dentro do RJ-45. O fio

branco/laranja deve estar à esquerda, olhando pela parte do contato do conector.

Você pode ver se todos os fios entraram em seus lugares olhando o conector de

frente, deve ter um fio em cada buraco. Você pode ter que forçar um pouco para

empurrar os pares de fios no conector. Certifique-se uma última vez que os fios

estão em ordem correta antes de crimpar o cabo.
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Figura 11.16 – Forma correta de encaixe dos fios

Figura 11.17 – Forma incorreta de encaixe dos fios
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 Antes de partir para o uso do alicate, verifique novamente

se os cabos estão bem montados nos conectores: os fios até

o fim e a capa de cobertura passando o ressalto do

conector, insira o conector montado, com cuidado para não

desmontar, na abertura própria do seu alicate de

crimpagem. Com a outra mão no alicate, comece a apertar,

finalizando com as duas mãos em um bom aperto, porém

sem quebrar o conector.
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Figura 11.18 – Realização da crimpagem



12. Topologias de Rede

58

 Topologia de rede é o modo que cada elemento da rede será conectado entre

si, ou seja, é uma classificação da rede de acordo com a organização dos

computadores que pertencem a rede. Descreve como será o fluxo de dados em

uma rede de computadores e como os dispositivos estarão conectados a ela.

 Topologia física e a Topologia lógica. A lógica refere-se à forma que é

utilizada para a troca de dados, o fluxo de informações enquanto a física

apresenta o layout da rede.

 Em redes de computadores, topologia física faz referência à forma como os

computadores da rede são conectados fisicamente, através de fios

 Existem diversas maneiras para que dispositivos de rede e computadores se

comunicam entre si.

 Barramento, anel, estrela, árvore e em malha

 Quanto à conexão: ponto a ponto, multiponto
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 Barramento - BUS (topologia linear)

 É a mais simples de implementar.

 São equipamentos (computadores) dispostos em filas e
conectados a um meio de transmissão bidirecional, enviando e
recebendo informações.

 Caso aconteça uma falha em um dos computadores da rede a
conexão entre os outros computadores da rede falha.

 Um inconveniente desta disposição física é o fato de que a rede
fica ocupada quando um computador estiver enviando sinais, ou
seja, para transmissão a rede é exclusiva. Caso outro computador
tente enviar sinais ao mesmo tempo, ocorrerá um conflito e as
transmissões deverão ser reiniciadas.
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Figura 12.1 - Red com 

topologia do tipo BUS.
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• Anel: é semelhante a topologia de barramento, pois
consiste em um único cabo ligando as máquinas, porém,
em uma disposição circular. Os computadores são
conectados um ao outro lembrando um anel físico. O
primeiro conecta com o último e o fluxo de informação é
unidirecional e caso um dos computadores falhe, todos
falham.

• Os dados transmitidos unidirecionalmente (sentido
horário ou anti-horário) passam por cada nó até atingir o
endereço requisitado.

• A vantagem desta topologia é a resistência a atenuação,
já que haverá um repetidor em cada dispositivo final.
Porém se eles não gerarem continuidade no anel (se o
cabo quebrar, por exemplo) se torna vulnerável a falhas.
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Figura 12.2 – Rede com topologia 

anel.
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• Estrela: os computadores da rede estão conectados a um elemento

central chamado hub (concentrador em português) ou um switch

(comutador), que vai efetuar o gerenciamento das conexões.

• A vantagem desta topologia em relação à topologia em anel é que

se algum dispositivo fique com problemas a comunicação não será

interrompida nos outros. Contudo, se algo acontecer com o

concentrador a rede toda ficará sem comunicação.

• Há a opção de vários hubs estarem conectados formando assim

várias estrelas.
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Figura 12.3 - Rede com topologia estrela
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 Árvore: Consiste de inúmeras sub-árvores, conectadas entre si por um 

HUB ou SWITCH.

 Existe um computador central, que consegue monitorar todos os outros. 

No caso da figura a seguir, seria o elemento A.

Figura 12.4 – Topologia em árvore
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 Existem várias “sub-redes” na árvore, geralmente com

topologia em estrelas, interligadas entre si através de

um backbone ou de um hub/switch.

 Esta topologia tem alto custo de implementação,

porém é vantajosa, pois os elementos podem ser

monitorados por um elemento centralizador.
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 Malha: Esta topologia não tem uma forma definida,

onde todos os computadores podem estar ligados entre

si (malha cheia) ou não.

 A grande vantagem dessa topologia é que, como

existem vàrias conexões entre os computadores,

dificilmente a mensagem enviada não será recebida.

Porém, esta topologia utiliza um grande número de

cabos, o que pode encarecer sua implementação.
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Malha Cheia

Malha Não Cheia

Figura 12.5 – Topologia em 

Malha
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 LAN (Local Area Network)

 Tipo mais comum de rede, ele é usado em casas, empresas e LAN

Houses.

 São utilizadas para compartilhamento de recursos como impressoras,

unidades gravadoras e internet.

 São denominadas locais por cobrirem apenas uma área limitada (10

km no máximo).

Figura 13.1 – Exemplos de LAN
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 MAN (Metropolitan Area Network)

 São redes metropolitanas, capazes de conectar diversos computadores

a distancias superiores a 30 km, integrando, por exemplo, várias

LANs.

Figura 13.2 – Exemplo de MAN
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 WAN (Wide Area Network)

 São redes abrangem uma área maior que as redes LAN e MAN,

frequentemente países e até continentes

Figura 13.3 – Exemplos de WAN
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Exemplo de organização das categorias de sub-redes:

Figura 13.4 – Exemplos de sub-redes
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 PAN (Personal Area Network)

 Rede pessoal, possui dispositivos finais muito próximos. Geralmente,

até no máximo 10 metros.

Figura 13.5 – Exemplo de PAN
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 WLAN (Wireless Local Area Network)

 São redes LANs que usam ligações sem fio entre computadores.

Figura 13.6 – Exemplo de WLAN
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 Comparações entre as várias Redes
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Muito obrigado!


