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Outros equipamentos de computação (computer-ware) 
 
 Embora os computadores de mesa sejam muito duráveis e exijam apenas 
pequenas medidas de manutenção preventiva, o seu investimento em 
software e hardware será protegido se você tomar algumas precauções. 
 
Protetores contra oscilações de corrente e UPS 
 Os UPS são basicamente baterias recarregáveis que fornecem eletricidade 
para um computador quando a fonte principal de energia elétrica falhar. Se 
você tem problemas freqüentes de falta de energia elétrica em sua área, e é 
importante que você não perca qualquer informação, um UPS (fonte de força 
sem interrupção - uninterruptible power supply  ) permite que você continue a 
trabalhar por 15 a 20 minutos após a falta de energia elétrica. O que é mais 
importante é que ele permite que você encerre o seu trabalho, grave o arquivo 
e saia do programa. 
 No passado, os UPS eram dispositivos grandes e caros. Os preços caíram 
agora e os equipamentos são menores. A consideração mais importante é que 
você deve conseguir força suficiente para manter o seu computador em 
operação (i.e., o computador e monitor). Não ligue a impressora no UPS. A 
maioria dos computadores de mesa necessita de 200-220 watts. Verifique 
quantos watts o seu monitor requer. Adicione o número de watts requeridos 
pelo computador e monitor para determinar o tamanho de UPS necessário. 
Para a maioria dos usuários em APS, um UPS não é necessário. Simplesmente 
faça cópias de segurança e grave os arquivos com freqüência. Se a força 
faltar, espere até que ela volte e então continue o trabalho. 
 Onde há tendência da voltagem variar muito, você deve comprar um 
estabilizador de voltagem para proteger-se contra aumentos súbitos de 
voltagem. Já que os computadores não operam diretamente em corrente AC 
(mas com corrente de baixa voltagem DC), a utilidade de um estabilizador de 
voltagem pode não ser grande. Compre um se você pensa que é necessário. 
 
Capas de plástico para o seu equipamento 
 Quando você compra um computador, impressora, teclado ou outro 
acessório, lembre-se de conseguir também as capas plásticas. No final do dia 
de trabalho ou quando o computador não estiver sendo usado, gaste um 
tempinho para cobrir o seu equipamento. Num ambiente urbano, empoeirado 
ou poluído, esta ação minimiza a entrada de sujeira nos componentes internos 
do computador. 
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Estojos ou arquivos para software   
 Compre um arquivo que possa ser fechado à chave. Mantenha todos os 
discos originais de software , manuais e disquetes  no arquivo. Isto irá protegê-
los contra perdas ou roubo. Compre estojos plásticos para guardar disquetes  
organizados por tipo: editor de texto, base de dados, planilha de cálculo etc. 
 
Ar condicionado e ventilação   
 A maioria dos programas de APS em climas quentes ou tropicais instalam o 
seu equipamento computacional em salas separadas com ar condicionado 
para proteger o seu investimento. Embora isto possa ajudar, o calor que se 
forma dentro do gabinete do computador (box) é mais importante. Para 
computadores maiores considere a possibilidade de instalar dois ventiladores. 
Lembre-se de nunca fechar as aletas de ventilação do equipamento.      
 
Proteção contra ratos e outros animais  
 Se você tem problemas de ratos no local, verifique se o gabinete do 
computador e se as aletas de ventilação permitem a entrada de ratos. Os ratos 
podem causar danos à fiação e causar um curto elétrico na placa-mãe. 
Cuidado ao fechar qualquer abertura, lembre-se de que o computador precisa 
de ventilação. Alguns computadores têm proteções especiais para a parte 
posterior de forma a protegê-la contra a entrada de ratos.     
  
Cópias de segurança de arquivos feitas em fitas magnéticas  
 A maioria dos programas de APS utiliza apenas disquetes flexíveis para as 
cópias de segurança de seus arquivos de dados financeiros, de pessoal e de 
prestação de serviços. Se você quer ter certeza de que todos os dados de um 
disco rígido estarão com cópias de segurança, você deve pensar em cópias 
de segurança feitas em fitas magnéticas. Os drives de fita magnética utilizam 
software especial e um cartucho de fita para copiar os arquivos. Normalmente 
as cópias de segurança são feitas 1-2 vezes por semana. 
 Os drives de cópias de segurança em fita (que podem ser instalados ao lado 
dos drives de discos rígidos ou flexíveis) têm preços a partir de US$ 100 e podem 
armazenar até 120 megabytes ou mais. O investimento em uma unidade de 
cópia de segurança em fita deve ser como uma forma de seguro. No entanto, 
você terá que sacrificar um dos seus drives  de disco flexível para poder instalar 
um drive interno de cópia de segurança em fita. 
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Quando e onde comprar equipamento de computação  
 
Custo-efetividade e o ciclo de vida do produto 
 Antes de sair correndo comprar um computador, pense no ciclo de vida do 
equipamento e determine qual é o melhor momento para comprar. Para 
economizar e ficar em dia com os avanços tecnológicos, é importante fazer as 
suas compras em algum ponto no meio do ciclo de vida do produto.  Há 
diversas vantagens nesta estratégia. 
• Os produtos novos apresentam alguns problemas ou bugs  que só são 

resolvidos após um ano ou mais. 
• Os preços são mais altos quando o produto é introduzido no mercado e 

tendem a baixar à medida que a produção aumenta. Os preços também 
caem quando o modelo inovativo mais recente é introduzido. 

• Os produtos no seu meio do ciclo de vida têm uma ampla gama de software  
ao seu dispor. Os programas são escritos para aproveitar as vantagens 
oferecidas pelos equipamentos. 

• Se o produto ainda está  no mercado é porque ele passou pelo teste dos 
consumidores. 

 As CPUs 80386DX de alta velocidade rodando em 33-40 MHz se encontram 
no meio do seu ciclo de produto e seus preços têm baixado dramaticamente. 
O computador intermediário 80486DX será o próximo a entrar na metade do 
seu ciclo de vida e seus preços se tornarão mais acessíveis. Se você precisa ter  
computador mais moderno ou a mais recente impressora, ou o modem de 
ultima geração, você terá que pagar mais. 
 
Como selecionar um comerciante de computadores 
 Aqui estão diversas perguntas que você deve fazer para ajudá-lo na escolha 
do comerciante de computadores: 
• O pessoal de vendas e de assistência técnica tem um bom conhecimento 

do assunto e é prestativo? Se não, vá a outro lugar. 
• Você pode experimentar o equipamento com os seus aplicativos antes de 

comprar? Isto pode até incluir a possibilidade de alugar o equipamento e 
testá-lo na sua organização de APS. 

• Os preços são competitivos se comparados com os preços de outros 
comerciantes da área?  

• Que tipo de garantia e assistência você vai precisar deste comerciante? 
Você precisa de garantia total (peças e mão-de-obra)? O comerciante tem 
condições de fazer consertos no local ou você terá que levar o equipamento 
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até a loja? A garantia é por quanto tempo, e quais são as condições de 
assistência técnica após o término da garantia? Todos os componentes 
estão incluídos ou você terá que negociar com o comerciante? Você vai 
precisar de um contrato de assistência técnica total (você paga uma taxa, o 
equipamento é mantido numa base regular, e o equipamento é consertado 
toda vez que surgir algum problema)?  

• Tente obter uma garantia que inclua peças e assistência técnica. Se houver 
algum problema, o comerciante será responsável pelo conserto do 
equipamento. Finalmente, exija que os termos da garantia sejam fornecidos 
por escrito e que cheguem às suas mãos junto com o equipamento. Não 
aceite promessas verbais. Procure saber exatamente o que você está 
comprando na hora da compra. 

• O comerciante oferece cursos de treinamento para que seu pessoal possa 
aprender a usar o computador e o software?  
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Onde os computadores devem ser colocados 
 
 Ao escolher um lugar para colocar o(s) seu(s) computador(es) observe o 
ambiente físico, a quantidade de espaço disponível, a iluminação e a posição 
das tomadas de energia elétrica. A publicação PC User’s Guide1 fornece as 
seguintes dicas para você selecionar o seu local de trabalho: 
• Evite lugares úmidos ou empoeirados. Se você não tiver escolha, utilize filtros 

de ar e aquecedores para moderar as condições no que for possível. 
• Evite áreas com muito tráfego, tais como as entradas de escritórios onde as 

pessoas que entram e saem podem tropeçar, derramar café, sacudir 
guarda-chuvas molhados, e cometer outras agressões não intencionais. 

• Não deixe o computador exposto diretamente à luz do sol, nem ao fluxo de 
ar de aquecedores e aparelhos de ar condicionado. Mudanças bruscas de 
temperatura causam problemas. 

• Evite que a iluminação natural venha por trás como, por exemplo, de uma 
janela bem atrás de você. Isto vai prejudicar a sua leitura no monitor. 

• Pelo mesmo motivo, evite que você fique sentado de frente para uma 
janela. É difícil olhar para um monitor cercado de claridade. 

• Uma boa ventilação (e não fortes correntes de vento) é essencial. Uma 
circulação de ar constante irá ajudar a manter o seu computador em uma 
temperatura equilibrada. 

• Não encoste o seu computador na parede ou num canto fechado. Verifique 
se a ventoinha refrigeradora (na parte de trás do gabinete) e as aletas 
frontais de ventilação estão desobstruídas. 

• Escolha uma superfície plana e estável para trabalhar. Moveis instáveis como 
mesas de jogar cartas e superfícies sujeitas a vibrações podem danificar o 
computador. 

• Evite superfícies moles como camas ou sofás, a não ser que você tenha um 
laptop ou um notebook. Os computadores de mesa precisam de uma 
superfície sólida, com a de uma escrivaninha. 

• Mantenha o sistema afastado de fontes magnéticas fortes como telefones, 
fotocopiadoras e geradores e motores. Até mesmo um clip de papel 
magnetizado pode destruir dados em seus discos. 

 

                                                           
1  Anis, N. e Menefee, C. The PC User’s Guide. Osborne Mc Graw-Hill, New York, 1991, p.59. 
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Siglas e abreviaturas  
 
ASCII   
BPS   
CGA  
CPU   
DOS   
DPI   
DTP   
EGA   
EMS  
IEC   
I/O   
KB 
LAN   
LIM   
MB   
MFM   
Mhz   
MIS  
MS  
MS-DOS  
OS   
OS / 2   
PC   
PCL  
PHC 
PHC MAP 
 
QBE   
RAM   
ROM 
SIMM   
SPSS   
VCR   
VGA   
XT  

Código de Intercâmbio de Informações Padrão Americano 
Bits por segundo 
Adaptador de gráfico em cores 
Unidade Central de Processamento 
Sistema Operacional de Disco 
Pontos por polegada 
Edição e publicação eletrônica 
Adaptador melhorado de gráficos 
Especificação de memória expandida 
Informação,  educação e comunicação 
Entrada e Saída 
Kilobyte 
Rede local 
Lotus-Intel-Microsoft 
Megabyte 
Modulação de freqüência modificada 
Megahertz 
Sistema de Informações Gerenciais 
Milisegundos 
Sistema Operacional de Disco da Microsoft 
Sistema Operacional 
Sistema Operacional/2 (IBM) 
Computador Pessoal  
Linguagem de controle da impressora 
Atenção primária à saúde (APS) 
Programa  Avançado de Gerenciamento em Atenção Primária 
à Saúde (PAG APS) 
Indagação por meio de exemplo 
Memória de acesso aleatório 
Memória de leitura apenas  
Módulo de memória em linha simples 
Pacote Estatístico para as Ciências Sociais 
Gravador de câmera de vídeo 
Vetor de gráfico em vídeo 
Computador pessoal IBM original 
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Glossário1  
 
Alt Key (tecla Alt): Uma combinação de teclas envolvendo a tecla Alt mais 
alguma outra tecla no teclado, tal como uma letra, número ou tecla de 
função. Quando você ver Alt-S, quer dizer: “pressione e mantenha pressionada 
a tecla Alt, digite um S, então solte ambas as teclas. Observe que Alt-S não quer 
dizer Alt-Shift-S; a tecla S sozinha está correta. 
Application programme (Aplicativo): Um programa de computador 
desenvolvido para realizar uma aplicação comum tal como a edição de 
textos, contabilidade, gerência de bancos de dados. 
ASCII: Uma sigla para Americam Standard Code Information Interchange.  É a 
forma padronizada de representar letras e números em computadores. 
Back up (cópia de segurança): Um método de copiar um grupo de arquivos de 
um disco rígido para uma série de discos flexíveis (embora outros dispositivos, 
tais como os sistemas de fitas magnéticas, possam ser usados também). Pode 
também se referir à duplicata de um arquivo - um original não modificado, 
utilizado no caso de alguma coisa acontecer à cópia que você estiver usando. 
Batch file (arquivo em batch): Um arquivo que tem a extensão .BAT, no qual 
cada linha consiste em uma única linha de comando DOS. O DOS lê e executa 
uma linha deste arquivo por vez, como se você estivesse digitando os 
comandos a partir do seu teclado. 
Bits per second ou BPS (Bits por segundo): O número de bits que pode ser 
enviado ou recebido a cada segundo. Dividindo a taxa de bits por 10 obtém-se 
uma taxa de transmissão mais realista: o número de caracteres por segundo. 
Bit: A contração para “binary digit”, a menor unidade de informação disponível 
no computador, representando 1 ou 0 em um número binário. Fisicamente, um 
bit pode ser imaginado como um pulso singular (ligado ou desligado) em uma 
corrente eletrônica.      
Boot: O processo de ligar um computador. Quando você liga um computador, 
você está “dando um boot” . Quando você está reiniciando o seu computador 
você está “re-booting”. 

                                                           
1  O material para este glossário foi retirado de Pearson, O. Personal computer buying guide. Consumers Union, 
New York, 1990; Gookin, D. DOS for dummies. IDG Books, San Mateo, California, 1991; Jamsa, K. Hard disk 
power. Sams, Carmel, Indiana, 1990; Stultz, R. Illustrated MS-DOS 5.0. Micro-tech Publications, U.A.E., 1991 e 
Simpson, A. Your first computer. Sybex, San Francisco, 1992. 
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Byte:  A quantidade de espaço necessário para armazenar um único caracter 
(letra, número ou símbolo) em um disco ou na memória. Por exemplo, a palavra 
“cat” precisa de 3 bytes de armazenamento. 
Central processing unit (Unidade central de processamento): Também 
chamada de CPU, microprocessador, processador ou chip. O “cérebro” do 
computador, este chip  soma e subtrai bilhões de electrons, realizando os 
cálculos que fazem o verdadeiro trabalho em um computador. 
CGA: Sigla para adaptador de gráfico em cores. CGA foi o primeiro padrão 
gráfico para o PC (computador pessoal), permitindo que o PC tivesse texto 
colorido e a capacidade de traçar gráficos com um número limitado de cores 
e com uma resolução limitada. 
Chip: Um chip é qualquer semi-condutor que contenha um circuito integrado. 
Comando: Uma pequena série de toques de teclado, digitados no aviso de 
comandos do DOS, que diz ao DOS para realizar uma certa tarefa. 
Computer (computador): Uma máquina eletrônica de uso geral desenvolvida 
para ajudar as pessoas a realizar um trabalho. Os computadores são ótimos 
para realizar uma série de tarefas como documentação, cálculos, arquivos, 
experimentação por tentativa e erro, comunicações, coleta de informações e 
outras tarefas gerenciais. 
Controller card (Cartão controlador): O hardware que diz ao disco rígido o que 
ele deve fazer, e interage com a CPU. 
CPS: Sigla para caracteres por segundo. Uma forma de medir a velocidade de 
uma impressora. 
Cursor keys (teclas de cursor): São teclas especiais usadas para controlar o 
cursor na tela. As quatro teclas primárias são as setas para cima, para baixo, 
para esquerda e para a direita. 
Data (Dados): Informações contidas em um arquivo de computador. 
Database (Base de dados): Uma coleção de informações relacionadas entre si. 
Desktop publishing (DTP) programs (Programas de edição e publicação): 
Programas que combinam texto e arte gráfica para permitir que o usuário crie 
boletins, brochuras, papel timbrado, logotipos, relatórios ou gráficos para 
apresentação. 
Directory (Diretório): O índice para um disco ou subdiretório; uma lista 
mostrando nomes dos arquivos, tamanhos e a data que os arquivos foram 
criados ou modificados pela última vez. 
Disk drive (Drive de disco): Um mecanismo eletrônico no computador onde os 
programas e dados são armazenados e acessados. 
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Disk drive controller (Controlador de drive de disco): O cartão de expansão 
que, quando utilizado com cabos, conecta os drives de discos flexíveis e/ou o 
drive de disco rígido ao computador. 
Diskette (disquete): O disco pequeno e removível utilizado para armazenar 
dados. Os disquetes são encontrados em tamanhos de 5 ¼ de polegada e 3 ½ 
de polegada. O mesmo que disco flexível. 
Display (Mostrador): O monitor ou tela do computador . O termo mostrador é 
bastante específico, sendo usado para se referir àquilo que está sendo 
mostrado na tela em contraste com a palavra monitor (que é hardware). 
DOS: Sigla para Sistema Operacional de Disco (pronúncia: dós). O nome do 
sistema operacional mais usado pelos computadores IBM PC e compatíveis. 
Dot-matrix printer (Impressora matricial): Uma impressora de custo relativamente 
baixo que trabalha marcando pontos de tinta sobre o papel. Tipicamente, as 
impressoras matriciais são menos caras e produzem impressos de pior qualidade 
se comparados àqueles produzidos por impressora a jato de tinta ou a laser. 
EGA: Sigla para adaptador melhorado de gráficos. Um sistema padrão de 
modo gráfico que teve vida curta e veio logo após o CGA com mais cores, 
melhor resolução gráfica e textos com melhor aspecto. 
Expansion card (Cartão de expansão):  Uma placa de circuitos usada para 
conectar um item adicional ao computador. Cartões de expansão são 
inseridos em aberturas de expansão. 
Expansion slots (Abertura de expansão): Aberturas existentes na placa-mãe 
para conexão de placas de circuito adicionais. 
Field (Campo): Uma coluna em uma tabela de base de dados que representa 
um tipo específico de informação, tal com Sobrenome, Nome, Endereço, 
Cidade, Estado, CEP etc. 
File (Arquivo): Semelhante a uma pasta em um móvel de arquivo, um arquivo 
em disco representa uma coletânea de informações sobre um assunto 
específico, tal com uma carta, uma lista de números telefônicos ou a 
declaração de imposto de renda do ano passado. 
Fixed disk (Disco fixo): Também chamado de disco rígido. Um dispositivo não 
removível usado para armazenar informações no computador de forma que 
elas possam ser acessadas mais tarde. Os discos fixos armazenam tipicamente 
diversos milhões de caracteres de dados     
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Flat-file database (Base de dados simples): Um sistema simples de base de 
dados que armazena informações e registros em um formato de fácil acesso: 
linhas e colunas. Apenas uma tabela de base de dados pode ser acessada de 
cada vez.      
Floppy disk (Disco flexível): Um dispositivo removível utilizado para armazenar 
informações. Os discos flexíveis são geralmente usados para copiar informações 
de ou para o disco rígido. Eles tipicamente armazenam menos que dois milhões 
de caracteres de dados. 
Font (Fonte): Um caracter tipográfico, tal como Courier, Helvetica ou Times. As 
fontes são coleções completas de alfabetos com maiúsculas e minúsculas, 
números e outros símbolos que tem em comum um certo estilo de desenho. 
Format (Formatar): Preparar um disco para ser usado pelo computador usando 
o sistema operacional. Como substantivo (formato), representa as 
características gerais de um documento, incluindo a sua diagramação, fontes, 
tamanho das fontes e estilo. 
Function keys: (Teclas de funções): Qualquer uma das teclas que são 
designadas pela letra “F” e um número. As teclas se encontram geralmente  na 
parte superior do teclado ou no lado esquerdo. Muitos programas associam 
certas tarefas a algumas ou a todas as teclas de funções. Por exemplo, na 
maioria dos programas você pressiona F1 para ter acesso à ajuda on-line.  
Graphics (Gráficos): Qualquer coisa que envolva figuras no computador, 
incluindo diagramas, gráficos, desenhos, logotipos, fotografias digitalizadas etc. 
Graphics adapter (Adaptador de gráfico): Este hardware controla o seu 
monitor. Existem três tipos mais comuns de adaptadores de gráficos: CGA, EGA 
e VGA. O adaptador de gráficos se liga a uma abertura de expansão dentro 
do seu PC.                                      
Hard disk (Disco rígido): Um dispositivo de armazenamento de dados de alta 
densidade, não volátil e rígido, chamado de disco fixo pela IBM. 
Hardware: O equipamento físico de um sistema computacional, tal como o 
computador, o monitor e a impressora. 
Hayes-compatible (Compatível com Hayes): Um modem (ou em alguns casos 
um software de telecomunicações) que usa e reconhece os comandos e 
protocolos dos sistemas de modem marca Hayes, que se tornaram  os padrões 
não oficiais nesta área. 
Ink jet printer (Impressora a jato de tinta): Um tipo de impressora que borrifa 
pequenas gotículas de tinta sobre o papel. As impressoras a jato de tinta 
podem produzir gráficos de alta qualidade e texto em muitas fontes. 
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Keyboard (Teclado): Um dispositivo de entrada muito utilizado que se parece 
com um teclado de máquina de escrever e trabalha do mesmo jeito que uma 
máquina de escrever eletrônica. Os teclados de computador tipicamente 
apresentam um série de outras teclas não encontradas em máquinas de 
escrever, incluindo as teclas de funções (as teclas F). 
Kilobyte: Abreviado por K ou KB. Um kilobyte tem aproximadamente 1.000 bytes 
(na realidade 1.024). Em geral, KB são usados para medir o tamanho de 
arquivos de computador, a capacidade da memória e capacidade de 
armazenagem de um disquete. 
Laptop: Um tipo especial e muito compacto de computador, geralmente 
movido à bateria, e que pode ser  levado com você. 
Laser printer (Impressora a laser): Uma impressora que utiliza um toner seco (pó) 
derretido em uma folha de papel para produzir uma impressão de alta 
qualidade tanto para textos quanto para gráficos.        
Maths co-processor (Co-processador matemático): Um chip especializado que 
agiliza o processamento de certas funções matemáticas em seu computador. 
Megabyte: Abreviado por MB, Mb ou Meg. Um megabyte tem 
aproximadamente um milhão de bytes. Em geral, a memória e a área de 
armazenagem de um disco rígido são medidos em megabytes. 
Megahertz: Abreviado por MHz. Um megahertz representa um milhão de ciclos 
por segundo. A velocidade do relógio (clock) de cristal de quartzo de um 
computador é medida em MHz. Velocidades mais altas de clock indicam, em 
geral, uma CPU mais rápida. 
Memory (Memória): Local onde o computador armazena informações 
enquanto elas são processadas. A memória do computador representa 
armazenamento temporário, usualmente na forma de chips RAM. O 
microprocessador só pode manipular dados que estejam na memória. Os 
dados podem ser armazenados em discos para armazenamento  de longo 
prazo. 
Menu-driven (Comandado por menu): Um termo usado para descrever um 
sistema de comandos que lista opções na tela; um mouse ou setas de cursor 
são usadas para se fazer as seleções. 
MFM: Modulação de freqüência modificada; um esquema padrão de 
codificação de dados ST 506 em disco rígido. 
Microcomputer (Microcomputador): Um pequeno computador que utiliza um 
microprocessador como CPU. 
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Millisecond (MS) (Milisegundo): Abreviatura de milisegundos (milésimos de 
segundo). O tempo médio necessário para ler informação de qualquer ponto 
de um disco rígido é tipicamente medido em ms. 
Modem: Contração de “MODulator and DEModulator”. Um modem é um 
dispositivo que transforma as informações de um computador em impulsos 
sonoros que podem ser transmitidos através de linhas telefônicas. As 
velocidades de um modem são fornecidas em bits por segundo. 
Monitor: O dispositivo parecido com uma televisão que é ligado ao 
computador. Ele é usado para mostrar os arquivos, programas, comandos e 
qualquer outro tipo de dados que estejam na memória do seu computador. 
Motherboard  (Placa-mãe): A placa situada no fundo do seu computador que 
agrupa todo o sistema. O microprocessador, a memória e os circuitos de 
suporte estão todos na placa-mãe. 
Mouse:  Um dispositivo de entrada usado para apontar e selecionar o texto 
e/ou gráfico na tela. A maioria dos mice (plural de mouse) cabe na palma da 
mão, tem um ou mais botões para se comunicar com o computador e um fio 
ou “rabo” que se extende do mouse até uma conexão na parte de trás do 
computador. 
MS-DOS: Este é o nome longo e formal para o DOS, o sistema operacional de 
disco da Microsoft. 
Operating System (Sistema Operacional): Abreviado por OS. O software 
principal que determina como você deve interagir com o seu computador. O 
OS inicializa o seu computador, realiza várias tarefas de “arrumação da casa”, 
comunica-se com os dispositivos periféricos tais como o drive de disco, o 
monitor e o teclado, determina quais programas você pode usar (e quais não 
pode), e oferece a principal interface (baseada em texto ou gráfico) entre 
você e o computador. 
PC: Abreviatura de Computador Pessoal. Antes do primeiro IBM PC, os 
computadores pessoais eram chamados de “microcomputadores”, por causa 
do microprocessador - o cérebro do computador. O “PC” no IBM PC significa 
Computador Pessoal e desde esta época todos os computadores, mesmo 
aqueles que não utilizam o DOS, tem sido chamados de PCs. 
PCL: Abreviatura de linguagem de controle de impressora. Uma linguagem de 
impressora desenvolvida pela Hewlett-Packard para dar à linha de impressoras 
Laserjet da companhia a capacidade de criar textos de qualidade quase-
impresso e diversos gráficos de todos os tamanhos. 
Pin feed: (Alimentador de papel por pinos): Um método de mover papel através 
da impressora onde pinos se ajustam a furos nos lados do papel. 
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Pixel: Um ponto individual no mostrador do computador, usado para mostrar 
gráficos. Uma imagem gráfica no computador é feita de centenas de pontos 
ou pixels. Cada pixel pode ser de uma cor diferente ou estar em uma posição 
diferente, o que faz a imagem que você vê na tela. A resolução gráfica é dada 
pelo número de pixels na direção horizontal e na direção vertical. 
Plotter:  Um dispositivo gráfico e de desenho, semelhante à uma impressora, 
mas projetado para aplicações em engenharia e em outras áreas de alta 
precisão.  
Port (Porta): Uma abertura especial no computador para ligar os cabos de 
vários equipamentos, tais como a impressora, teclado e mouse. As portas 
podem se localizar em placas separadas ou podem ser embutidas no 
computador. 
Presentation graphics (Gráficos de apresentação): Gráficos ou diagramas com 
textos, criados a partir de dados que foram fornecidos manualmente ou 
tomados de uma base de dados, planilha de cálculo ou programa de editor de 
textos. 
Printer (Impressora): Um equipamento desenvolvido para produzir saída de 
papel ou transparência, geralmente de textos, mas possivelmente de outros 
itens como imagens gráficas. 
Processor (Processador): O chip microprocessador que controla o computador. 
Program (Programa): 1) Também chamado de software. Um conjunto de 
comandos ou instruções que direcionam as ações a serem tomadas pelo 
computador. 2) Um arquivo especial no disco que contém instruções para o 
computador. No DOS, todos os programas são armazenados em arquivos com 
extensão .COM, .EXE, ou .BAT. Para executar um programa você só precisa 
digitar a primeira parte do nome do arquivo. 
Prompt (Aviso de comando): Um símbolo ou conjunto de símbolos (e.g., c:>)que 
avisam que o DOS está pronto para aceitar um comando e pode produzir 
informações adicionais. 
Query (Perguntas): Uma técnica de gerenciamento de base de dados onde 
você pode perguntar sobre a base de dados e isolar registros específicos para 
impressão, mostrar dados na tela, armazenar dados para uso futuro etc. 
RAM: Abreviatura de memória de acesso aleatório, um tipo de memória de 
leitura/escrita que permite que o usuário leia a informação existente e escreva 
dados nela. Este é o tipo de memória disponível para o usuário na maioria dos 
sistemas. Veja também ROM. 



 

 
 

Computadores;  glossário 
 

 

75

Record (Registro): Uma linha em uma tabela de base de dados que consiste em 
todos os campos e fornece informações completas sobre um item em particular 
nesta tabela. Por exemplo, um registro para um freguês em uma tabela de base 
de dados pode conter os seguintes campos: Sobrenome, Nome, Endereço, 
Cidade, Estado, CEP  etc, para uma pessoa. 
Relational database (Base de dados relacionada): Um sistema organizacional 
que permite que você acesse diversos arquivos de dados ao mesmo tempo 
(por exemplo, um lista de endereços e um catálogo telefônico).  
Resolution (Resolução): Refere-se ao estado de proximidade dos pixels (pontos 
de luz) em um monitor ou então dos pontos de tinta em uma impressora. 
Quanto maior a resolução, mais nítida é a imagem na tela ou no papel. 
ROM: Abreviatura de melhora de leitura-apenas, um tipo de armazenagem que 
permite sua leitura e utilização, sem direito a modificações. Os ROMs são pré-
programados na fábrica para um propósito específico e são encontrados em 
muitas placas, tais como as gráficas, e em muitos sistemas que inicializam 
automaticamente ao serem ligados. Ver também RAM. 
Root directory (Diretório raiz ou diretório principal): Cada disco formatado pelo 
DOS começa com um diretório, chamado de diretório raiz. À medida que você 
cria diretórios no seu disco, os diretórios irão partir da raiz. 
Serial port (Porta serial): Conector de saída designado COM1 até COMn, que 
envia bits um atrás do outro para um dispositivo periférico, tipicamente um 
modem. Ver também porta paralela. 
Shareware: Programas que se encontram disponíveis através do pagamento de 
uma pequena taxa de registro, geralmente incluindo atualizações a baixo 
custo ou sem custo algum. 
Shell: Um menu na tela encontrado em alguns tipos de sistemas operacionais 
que permitem o controle do sistema através da seleção de uma série de 
opções do menu. Os shells tendem a ser interativos com o sistema e até mesmo 
iniciam a transferência de dados de  um programa para o outro. 
SIMM: Módulo de memória simples em linha; uma montagem de chips de 
memória em formato de corrente usados no lugar de bancos individuais de 
chips de memória. 
Software: Os programas que rodam em um computador. 
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Spreadsheet programmes (Programas de planilha de cálculo): Programas 
aplicativos que oferecem uma grade financeira eletrônica similar a um bloco 
de notas de um contador. Estes programas de super calculadoras recalculam 
automaticamente os valores afetados quando você insere novos valores. A 
maioria dos programas de planilha de cálculo é capaz de mostrar os resultados 
graficamente. 
SPSS: Abreviatura de Pacote Estatístico para as Ciências Sociais, um programa 
abrangente que contém a maioria das rotinas matemáticas necessárias para 
realizar os cálculos estatísticos que os profissionais das ciências sociais e áreas 
afins necessitam. 
Storage (Armazenamento): Qualquer lugar onde dados são guardados fora do 
RAM operacional principal; tipicamente um disco rígido ou flexível. 
Surge protector (Protetor contra oscilações de voltagem): Um dispositivo elétrico 
desenvolvido para eliminar picos de voltagem da fonte de eletricidade. 
Telecommunications programs (Programas de telecomunicações): Programas 
que permitem que um computador chame outro. Eles coordenam as 
atividades entre o computador, modem, linha telefônica e computador 
remoto. 
Utilities (Utilitários): Programas que preenchem  o espaço entre as funções 
básicas do sistema operacional e as funções mais específicas dos programas 
aplicativos. Os utilitários são usados para cópias de segurança, recuperação de 
desastres, busca de arquivos e de texto, otimização de disco rígido, 
organização de edição, macros, proteção contra vírus etc. 
VGA: Abreviatura de Vetor Gráfico de Vídeo. É o padrão gráfico atual para os 
PCs.  O  VGA oferece milhares de cores e muitas resoluções, possuindo o melhor 
mostrador de texto em cores de qualquer adaptador gráfico de PC. 
Vírus: Um programa desenvolvido para mostrar mensagens bizarras na tela ou 
para danificar arquivos. Existem muitos programas especiais anti-vírus que 
procuram e destroem estes programas. 
Windows: Um ambiente operacional extremamente popular. Desenvolvido pela 
Microsoft Corporation para IBM e compatíveis. Ele oferece multi-tarefas, janelas 
e uma interface gráfica com o usuário. 
Word processors (Editores de texto): Programas de edição de textos que 
usualmente incluem formatação, verificador de ortografia, um thesaurus, saída 
em múltiplas colunas, índices remissivos, suporte amplo para impressoras e 
outras características. 
XT:  IBM PC Original (com processador 8088).                                                            
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