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Unidade 3. SubUnidade 3.1 

Introdução 

 

Introdução 

Este módulo é dedicado a apresentar as tecnologias informáticas mais comuns 

incluindo hardware e software sobretudo de uma perspetiva do sistema operative. 

O seu objetivo é permitir ao estudante compreender e resolver problemas comuns 

relacionados com o uso de computadores. 

 

Vamos tentar focar o processo de aprendizagem NOS aspetos gerais da tecnologia, 

sem entrar com demasiada profundidade NOS detalhes de uma dada versão ou 

implementação, porque estes detalhes variam frequentemente de versão para 

versão e explorá-los resultaria num nível de detalhe que rapidamente ficaria 

obsoleto. 

 

Em vez disso, vamos focar-nos nas características gerais dos computadores dos 

sistemas informáticos e dos sistemas operativos, porque isso permite-nos 

transmitir conhecimento que é bastante mais resiliente às frequentes mudanças de 

versão. 

 

No entanto, fica o aviso, não se consegue ser eficiente nesta área se não se tiver uma 

mentalidade de explorador que permita aventurar-se em procurar as muitas opções 

que estes sistemas oferecem. Neste curso tentaremos fornecer um mapa, mas cabe 

ao aluno explorar as ruas e os caminhos, e claro, disfrutar desta exploração! 

 

 



   

 

Atividade de grupo proposta 

Agora é a tua vez! 

Atividade 1. 

Usa o teu motor de busca online preferido e tenta aprender algo sobre a história dos 

computadores. Podes usar as palavras-chave “história dos computadores”, podes 

experimentar usar estas palavras-chave noutras línguas, e podes usar outras 

palavras-chave de que te possas lembrar. 

Tempo: 15/20 minutos 

Materiais: Um computador com ligação à Internet Lisboa algumas folhas de papel e 

um lápis ou caneta. 

Instruções:  

Tenta responder às seguintes questões registando numa folha de papel: 

- Qual foi o primeiro computador eletrónico programável? 

- Quem foram os pioneiros, os ingleses, os americanos, ou outros? 

- Quem foi o primeiro programador de um computador? 

- Quem foi Von Neumann e qual foi a sua contribuição? 

- Há algum francês notável na história dos computadores? Se sim, o que é que 

ele inventou? 

- Quantos computadores Thomas Watson disse que o mundo iria precisar? 

- Quanta memória Bill Gates disse que iria ser necessária para qualquer 

computador pessoal? 

Adicionalmente, inventa 10 novas questões, regista as suas respostas. Podes fazê-lo 

enquanto navega na Internet à procura das respostas para as questões anteriores 

vais necessitar deste material para a próxima atividade. 

 

Compara as tuas respostas e as tuas novas perguntas com o resto da tua equipa. 

 

 

Atividade 2. 



   

 

Concurso! 

Materiais: As perguntas e respostas conseguidas na atividade 1. 

Instruções: 

Elege novo apresentador de um grupo neutro e deixa-o / a ser o apresentador deste 

concurso. cada uma das equipas irá numerar 10 das perguntas que anteriormente 

inventaram na atividade 1. O apresentador irá anunciar um número aleatório, e uma 

equipa que deverá responder à correspondente pergunta. Deverá ser definido um 

tempo limite para responder a cada uma das perguntas (um minuto ou um pouco 

mais) e a equipa com o maior número de respostas certas vence. 

 

  



   

 

Unidade 3. SubUnidade 3.2 

Computadores Pessoais / Personal Computers 

Uma visita rápida a um computador pessoal 

Existem muitos tipos de computadores, mas os computadores pessoais estão dentro 

de uma categoria que têm as suas próprias características. O primeiro computador 

pessoal digno deste nome foi IBM PC (Figure 1), e foi lançado no princípio dos anos 

80 do século passado Nos Estados Unidos da América. 

  

 
Figure 1 – um IBM PC mostrando o monitor, o teclado, e a unidade central.. 

 

Apesar de não se poder vir na figura acima, o IBM PC é o resultado da arquitetura 

proposta por John Von Neumann (Figure 2). Na Figure 1 podemos ver o periférico 

de entrada (o teclado) e o periférico de saída (o ecrã ou monitor), mas os restantes 

componentes estão fechados dentro da caixa do computador, em conjunto com 

outros periféricos como por exemplo o disco rígido ou o leitor de disquetes. O 

primeiro IBM PC não tinha disco rígido, tinha apenas um leitor de disquetes de 5.25”. 

 



   

 

 
Figure 2 – arquitetura de Von Neumann. 

 
Desde essa altura até hoje, todos os dispositivos computacionais seguem variações 

da arquitetura de Von Neumann. 

 

Nesta arquitetura existe uma unidade central (caixa verde no centro da Figure 2) 

que contém a CPU (Central Processing Unit) e a unidade de Memória, também 

chamada de Memória Central. Como estes elementos toma o nome genérico de 

“Central”, todos os outros componentes que se conectam a esta unidade central são 

chamados de periféricos, isto é, aquilo que não sendo central está na periferia do 

sistema. 

 

Na Figure 2 podemos ver dispositivos de entrada e saída, mas também há 

dispositivos de entrada / saída.  

 

Os dispositivos de entrada ou periféricos de entrada são todos aqueles componentes 

que nos permitem enviar dados do exterior para dentro do computador, como por 

exemplo, um teclado ou um rato. 

 

De maneira semelhante, os dispositivos de saída ou periféricos de saída são todos 

aqueles que podem ser usados pelo computador para exibir dados ao utilizador, 

como por exemplo um ecrã ou uma impressora. 

 



   

 

Se quisermos armazenar dados num disco rígido ou numa pen USB, estaremos a usar 

dispositivos ou periféricos de entrada / saída, também ditos periféricos mistos. Os 

periféricos mistos podem ser usados quer para enviar os dados para dentro da 

unidade central quer para receber dados da unidade central para o exterior, por 

exemplo para os armazenar, ou para os enviar para outro computador através de 

uma rede de computadores. 

 

Apesar de não estar mostrado na Figure 2, entre cada um dos periféricos e a unidade 

central existe um componente chamado a interface. Uma interface ou uma interface 

é uma peça de hardware que sabe como receber dados da unidade central e enviá-

los no formato adequado para o periférico, ou no sentido inverso, receber dados do 

periférico e enviá-los para a unidade central.  

 

Uma interface pode também ser um dispositivo de entrada / saída em casos 

particulares, como é o caso de uma interface de rede ou placa de rede (Network 

Interface Card) (NIC).  

A placa de rede e ao mesmo tempo um periférico e uma interface, mas 

frequentemente referimos a ela como sendo um interface. 

 

As caixas dos computadores podem ser de diferentes tipos e formatos. Podemos 

encontrar caixas em formato de torre, de computador de secretária, de portátil, ou 

até de computadores de formato muito reduzido que cabem na palma da mão, como 

por exemplo um tablet ou um smartphone. 

 
 



   

 

 
Figure 3 – uma caixa de computador sem as tampas de cobertura. 

 
Uma caixa de computador é sobretudo uma caixa, normalmente feita de metal, que 

tem encaixes especiais que permitem a fixação dos vários componentes do 

computador. Uma caixa de computador tem também a capacidade de ter no seu 

interior a fonte de alimentação para os componentes eletrónicos que são o 

computador. Uma exceção serão os computadores portáteis cujas Fontes de 

alimentação são exteriores (também chamados de carregadores ou 

transformadores) mas que no seu interior, tal como os smartphones e os tablets, 

possuem uma bateria que lhes permite funcionar sem estarem ligados à corrente 

elétrica da rede. Figure 3 mostra uma caixa do tipo torre vazia com a respetiva fonte 

de alimentação. 

 

Assuntos de segurança importantes na manutenção de um computador 

Os componentes do computador podem ficar muito quentes quando estão em 

funcionamento, e manter estes componentes a uma temperatura moderada e crítico 

para permitir o bom funcionamento do computador. 

 



   

 

É também extremamente importante manter o computador num ambiente livre de 

poeiras, uma vez que as ventoinhas que são instaladas na caixa do computador para 

ventilar o seu interior, também puxam o pó do exterior para dentro da caixa valor 

causando a sua acumulação nos componentes eletrónicos e desta forma, 

provocando sobre aquecimentos, avarias e em casos raros, até incêndios. 

 

Também é importante manter um computador num ambiente razoavelmente seco 

uma vez que a humidade ambiente pode causar condensação nas áreas mais frias 

dos componentes e provocar curto circuitos NOS componentes eletrónicos. 

 

No seguimento destas recomendações, abaixo podes ver uma lista de boas práticas 

que devem ser observadas quando é necessário manter ou trabalhar com um 

computador. 

 

1. Verifica que a energia da rede (tomada de energia na parede) tem a voltagem 

adequada e está devidamente protegida com uma linha de terra. Ter uma boa 

linha de terra na infraestrutura elétrica é extremamente importante para a) 

impedir que o utilizador receba um choque elétrico, e b) impedir que os 

componentes sofram de várias anomalias elétricas; 

 

2. Tanto quanto possível, mantêm os computadores num ambiente seco e sem 

poeiras; 

 

3. Não traga comida nem bebidas para a sua área de trabalho perto do 

computador. As migalhas que podem ser deixadas pela comida vão sujar o 

seu teclado e os sensores do rato e as bebidas podem tornar-se por cima de 

componentes e provocar avarias graves; 

 

4. Faça manutenções periódicas e limpeza auxílio teclado rato e ecrã, por 

exemplo usando um aspirador para remover o pó e limpando o ecrã e o 

teclado com um pano adequado. Verifique o manual do fabricante dos 

equipamentos para saber de que forma deve limpar estes componentes; 

 



   

 

5. seja sempre muito cauteloso quando fizer manutenção a um computador. 

Alguns componentes podem ter uma alta voltagem no seu interior, e nunca 

realize tarefas de manutenção se não tiver a certeza de que elas estão de 

acordo com o manual do fabricante, e de que elas não constituem nenhum 

risco nem para si nem para os utilizadores do computador; 

 

6. Evite usar roupa que crie Campos eletrostáticos no seu corpo. Uma descarga 

no seu dedo para um componente dentro do computador pode ser suficiente 

para avariar a máquina. A Figure 4 mostra como uma descarga eletrostática, 

que pode ser evitada se antes de manipulares o equipamento tocar numa 

peça metálica de dimensões consideráveis como por exemplo uma Secretária 

metálica; 

 

7. Quando estiver em fazer manutenção ou reparar um computador, assegure-

se de que todos os componentes em que vai intervir estão desligados da 

energia elétrica. O mais seguro é sempre desligar a tomada do computador e 

não apenas carregar no botão de desligar, uma vez que muitos equipamentos 

entraram em modo de poupança de energia, mas continuam efetivamente 

ligados; 

 
8. Finalmente, mantenha as suas mãos limpas quando estiver a usar o 

computador e evite tocar no ecrã com os seus dedos. 

 

 
Figure 4 – uma descarga eletrostática entre uma ponta carregada e uma placa de computador. 

 
Eis algumas argumentações finais para evitar descargas eletrostáticas: 



   

 

▪ Mantenha todos os componentes NOS sacos eletrostáticos até que precisa de 

instalar; 

▪ Use tapetes ligados à Terra em todas as suas bancadas de trabalho; 

▪ Uso um chão ligado à Terra na sua área de trabalho; 

▪ Remova os seus anéis pulseiras colares e outros adereços metálicos quando 

estiver a trabalhar no interior de um computador; 

▪ Usa uma pulseira anti eletrostática quando estiver a trabalhar no interior de 

um computador ou com componentes eletrónicos (Figure 5). 

 
Figure 5 – usando uma pulseira anti eletrostática na substituição de um componente dentro do computador. 

 
 
 

Atividades adicionais 

Agora é a sua vez! 

Atividade1. 

Às vezes acontecem coisas estranhas… 

Materiais: um computador ligado à Internet. 

Instruções: 

Há muitos relatos de coisas estranhas (e animais!!!) que foram encontrados dentro 

de computadores. Vamos tentar encontrar alguns destes casos estranhos relatados 



   

 

na Internet, enquanto aproveitamos para aprender mais sobre a forma correta de 

usar e fazer manutenção em computadores! 

Use o seu motor de busca preferido e tente pesquisar usando as palavras-chave 

“coisas estranhas encontradas dentro de um computador”. Também pode tentar 

usando a mesma expressão em inglês “strange things found inside a computer”. 

Encontrou fotos com um rato, uma cobra, ou uma rã? 

 

  



   

 

Unidade 3. SubUnidade 3.3 

Dentro do computador: montagem, desmontagem e manutenção 

 

O que é que posso encontrar dentro de um computador? 

Como vimos nas seções anteriores podemos encontrar vários componentes dentro 

da caixa de um computador. 

No entanto, em geral, iremos encontrar componentes de 3 grupos diferentes: 

a) A placa principal do computador, também chamada de mainboard ou 

motherboard, que inclui o microprocessador, a Memória RAM, e os slots para 

as placas de expansão ou os slots para alojar interfaces opcionais, as 

interfaces, e outras coisas; 

b) Os discos externos e os periféricos que estão alojados dentro da caixa do 

computador tal como por exemplo, os discos rígidos, os discos óticos etc.; 

c) E finalmente, a fonte de alimentação. 

 

Todos estes componentes costumam estar acessíveis quando as coberturas ou a 

tampa da fonte de alimentação são removidas. Algumas caixas têm apenas uma 

tampa enquanto outras podem ter mais. normalmente as caixas são desenhadas de 

forma a permitirem um acesso fácil a todos os componentes, exceto no caso de 

computadores portáteis, smartphones ou tablets, que podem exigir até o uso de 

ferramentas especiais para abrir as respetivas caixas. 

 

Abrindo a caixa de um computador 
 
Para fazer a manutenção de um computador, provavelmente irá necessitar das 

seguintes ferramentas: 

- Óculos de segurança 

- Pulseira anti eletrostática 

- Chave de fendas phillips 

- Chave de fendas normal 

- Lata de ar comprimido 



   

 

- Tapete anti eletrostático 

- Chaves de fendas torx 

- Chave de fendas hexagonal 

- Alicate para remover componentes 

- Massa térmica 

- Atilhos ou abraçadeiras para cabos 

- Organizador de componentes (para a manter os componentes removidos na 

bancada) 

- Contentores para guarda placas de interface 

- Sacos de plástico antiestáticos. 

 
 

 

Abrir A Caixa de um computador pode ser perigoso e é frequente 

acontecerem acidentes. Por favor tome as precauções necessárias 

de forma a não se cortar nas várias arestas metálicas afiadas que as 

caixas frequentemente têm 

 

Existem diferentes tipos de Fontes de alimentação. A Figure 6 Mostra alguns destes 

tipos e alguns dos seus respetivos cabos. A fonte de alimentação fornece diferentes 

voltagens para alimentar é motherboard do computador e os seus componentes 

internos, habitualmente 3.3V, 5V e 12V, estes últimos usados para alimentar os 

motores de por exemplo, ventoinhas ou leitores de discos óticos. Apesar de a fonte 

de alimentação não fornecer energia elétrica com potência suficiente para de causar 

um choque elétrico, dentro da fonte de alimentação há componentes, como por 

exemplo condensadores, que podem ter voltagens muito elevadas. Fontes de 

alimentação avariadas normalmente são enviadas para reparação por especialistas 

em eletrónica, e não são mantidas por técnicos de informática. Portanto, no caso de 

ter uma fonte de alimentação avariada, o ideal é substituí-la por uma fonte nova. 

 

Entre outros, estes são alguns dos formatos habituais em fontes de alimentação: 



   

 

• Advanced Technology (AT) – fonte de alimentação de sistemas mais 

antigos 

• AT Extended (ATX) – versão melhorada da fonte AT 

• ATX12V – a fonte de alimentação mais comum no mercado hoje em dia 

• EPS12V – inicialmente desenhada para servidores de rede, agora é 

normalmente usada em modelos de alto desempenho de computadores 

pessoais. 

 

 

Figure 6 – imagem de uma fonte de limitação e de cabos de alimentação.  

 

 

A mainboard a motherboard é o componente que suporta o microprocessador, a 

memória (RAM e ROM), algumas interfaces mais comuns, como por exemplo o do 

teclado, o de vídeo, o do rato e normalmente algumas portas USB, e ainda os slots 

dispensam que podem alojar interfaces adicionais que possam querer instalar-se no 

computador. Uma motherboard pode parecer idêntica à exibida na Figure 7. As 

motherboards normalmente não são objeto de reparação, i.e., em caso de avaria o 

procedimento habitual é o da sua substituição por uma nova. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – imagem de uma motherboard com identificação das áreas funcionais.  

 

Os componentes principais de uma motherboard incluem:  

• Central Processing Unit (CPU) 

• Random Access Memory (RAM)  

• Slots de expansão 

• Chipset 

• Basic input/output system (BIOS) chip and Unified Extensible 

Firmware Interface (UEFI) chip 

• Ligações SATA 

• Portas USB. 

 

A unidade central de processamento, em inglês “Central Processing Unit” (CPU), 

também chamada de microprocessador ou µP, é responsável pela execução dos 

programas. O CPU está alojado na motherboard e coberto por um componente 

metálico ao qual poderá estar ligado a uma ventoinha para dissipação do calor que 

o CPU gera. A Figure 8 mostra imagens dos pinos de ligação de uma CPU e do socket 

na motherboard. 

 

Figure 8 – imagens de CPUs e de um socket para CPU.  



   

 

 

 

Quando estão a trabalhar, os CPUs ficam extremamente quentes e 

podem causar queimaduras. Depois de desligar a energia por favor 

assegure-se de que a CPU arrefeceu antes de tentar fazer qualquer 

operação de manutenção. 

 

Um dos principais componentes ligados a motherboard é a memória do sistema. Na 

realidade, tal como mostra a Figure 7, a motherboard tem Sockets para alojar a 

Memória RAM e tem também a Memória ROM, diretamente instalada na 

motherboard. 

A Random Access Memory (RAM) É a memória temporária de trabalho para 

armazenamento dos dados e dos programas que vão ser acedidos pela CPU. A 

memória RAM é também chamada de memória volátil. 

Aumentar o tamanho da memória RAM de um sistema, pela inserção de módulos de 

Memória nos slots disponíveis, normalmente aumenta o desempenho desse sistema. 

No entanto existe um tamanho máximo para a memória RAM que um computador 

pode gerir, e diferentes tipos de Motherboard e de CPUs exigem módulos de 

Memória específicos, que normalmente variam de sistema para sistema. 

 

Figure 9 – imagem de 2 módulos de Memória RAM.  

 

Nos slots de expansão podemos ligar interfaces adicionais. Estes permitem nos ligar 

a periféricos específicos e consequentemente, alargar as funcionalidades do nosso 

computador. A Figure 10 mostra Imagensde diferentes placas de interface. 

 



   

 

 

Figure 10 – imagem de 4 tipos de interfaces de vídeo. 

 

Os slots de expansão podem ter diferentes formatos. Entre os formatos mais 

habituais, estão os seguintes: 

- Peripheral Component Interconnect (PCI) 

- Mini-PCI 

- PCI extended (PCI-X) 

- PCI Express (pcie) 

- Riser card 

- Accelerated Graphics Port (AGP). 

 

Finalmente, dentro da caixa de um computador poderemos encontrar discos rígidos, 

unidades de leitura e ou gravação de CD ou DVD, além de outros tipos de dispositivos 

de armazenamento de dados. Estes dispositivos na realidade são periféricos, e estão 

alojados dentro da caixa do computador apenas por uma questão de conveniência. 

A Figure 11 mostra 4 tipos diferentes de drives que podem habitualmente ser 

encontrados nas baías localizadas na parte frontal de uma caixa de um computador. 

Alguns drives permitem a remoção do suporte de memória (por exemplo os cds, 

divide se ou ainda os leitores de disquetes) enquanto noutros drives, como por 

exemplo os discos rígidos ou os drives de Estado Sólido (também chamados de SSD 



   

 

- SSD (Solid State Drive), o suporte de memória faz parte integrante do disco e não 

pode ser removido se não pela remoção do disco em si. 

 

Figure 11 – imagem de 4 tipos de dispositivos de armazenamento de dados. 

Diferentes tipos de armazenamento de dados terão diferentes tipos de velocidades 

de leitura e de escrita, em função não apenas no seu respetiva interface, mas também 

da própria natureza do dispositivo de armazenamento de dados. Por exemplo um 

leitor de disquetes p muitíssimo mais lento do que um leitor de CDs ou um leitor de 

discos rígidos. 

Um leitor de discos rígidos, ou dito de forma mais simples, um disco rígido, ou em 

inglês, “hard drive”, tem no seu interior um ou mais discos em cuja superfície os 

dados são escritos e lidos.  

 



   

 

 

Figure 12 – imagem de diferentes tamanhos de discos rígidos. 

Tal como com outros componentes, os discos rígidos normalmente não são passíveis 

de reparação, e se a eletrónica de um disco avariar, o procedimento habitual e 

substituí-lo por um dispositivo novo. A recuperação dos dados que possam estar 

num disco avariado normalmente exige a intervenção de um técnico especializado, 

um procedimento que frequentemente é muito demorado e muito dispendioso. 

Habitualmente todos os componentes que têm partes móveis têm um tempo de vida 

limitado, e este é o caso dos discos rígidos. O Tempo de vida útil de um disco rígido 

pode ser visto na folha de especificações do fabricante. 

Hoje em dia mais comuns e muito mais rápidos em operações de leitura e escrita do 

que os discos rígidos são os chamados Drives de Estado Sólido, ou SSD. Estes 

dispositivos armazenam os dados em circuitos integrados de memória, numa forma 

semelhante ao do armazenamento de dados na memória RAM, exceto que neste caso 

o conteúdo da memória não se perde quando o dispositivo não está a ser alimentado 

isto é, quando se desliga o computador os dados permanecem armazenados com 

segurança num disco SSD. A Figure 13 mostra 3 tipos diferentes de formatos para 

SSD. 

 



   

 

 

Figure 13 – imagem de 3 tipos diferentes de SSD. 

Os SSD armazenam os dados como cargas elétricas em memória flash de 

semicondutores. ISTO faz com que os SSDs sejam muito mais rápidos do que os 

discos rígidos cujos dados são armazenados como campos magnéticos sobre a 

superfície de um substrato metálico. Como um SSD não tem partes móveis, não faz 

barulho, é mais eficiente em termos energéticos, e produz menos calor que um disco 

rígido convencional. 

Os SSDs são fabricados em três formatos diferentes (form factors): 

- Disc drive form factor – idêntico a um disco rígido 

- Expansion cards – liga-se directamente na motherboard e monta-se na caixa 

do computador tal como se fosse mais uma placa um interface 

- mSata ou M.2 modules – estes dispositivos podem usar um socketespecial. O 

M.2 é uma norma para placas de expansão. 

 

Os drives ópticos são dispositivos de armazenamento de dados removíveis que 

usam tecnologias óticas tal como Lasers para ler e escrever dados num substrato 

ótico. Foram desenvolvidos para ultrapassar a limitação da capacidade de 



   

 

armazenamento de dados que existe em meios magnéticos de armazenamento de 

dados como por exemplo, as disquetes, também chamadas de floppy discs. 

Há 3 categorias discos ópticos: 

- Compact Disc (CD) - audio e dados 

- Digital Versatile Disc (DVD) - video digital e dados 

- Blu-ray Disc (BD) - HD video digital em alta definição e dados. 

 

 

Tabela 1 – Tipos e capacidades de meios óticos. 

 

As ligações externas também são muito importantes. Uma porta de vídeo permite-

nos ligar o computador é um ecrã usando um cabo. Há diferentes tipos de portas de 

vídeo e de cabos, incluindo: 

- Digital Visual Interface (DVI) 

- DisplayPort 

- High-Definition Multimedia Interface (HDMI) 

- Thunderbolt 1 or 2 

- Thunderbolt 3 or USB-C 

- Video Graphics Array (VGA)  

- Radio Corporation of America (RCA). 

 



   

 

 

Figure 14 – imagens de diferentes tipos de conectores de vídeo. 

 

Outros periféricos tais como teclados, usam diferentes formatos de conectores. A 

Figure 15 Mostra outras portas que podem ser normalmente encontradas num 

computador pessoal: 

- Personal System 2 (PS/2)  

- Audio and game port  

- Network 

- Serial AT Attachment (SATA)  

- Integrated Drive Electronics (IDE)  

- The Universal Serial Bus (USB). 

 

 

 

  

Figure 15 – imagens de diferentes tipos de ligações. 



   

 

 
Também se podem usar conversores ou adaptadores para converter um formato 

de uma ligação para outro formato. Entre os mais frequentes estão os adaptadores 

DVI para VGA ou DVI para HDMI. 

 

Desmontando um computador pessoal 

A maior parte dos computadores podem ser desmontados para manutenção usando 

ferramentas simples tal como uma chave de fendas Phillips. No entanto outros 

podem exigir a utilização de ferramentas específicas. 

Antes de começar a desmontar o computador, assegure-se de que as operações que 

vai realizar não invalidam a garantia do fabricante, já que alguns fabricantes 

explicitamente determinam que é proibido aceder ao interior das suas unidades. 

Depois de ter verificado ISTO, e com as precauções necessárias em termos de 

segurança pessoal e de segurança do equipamento, vai precisar de: 

1. desligar e desconectar a fonte de alimentação do computador e de todos os 

periféricos; 

2. desligar todos os periféricos que se encontram ligados à caixa do computador 

incluindo ratos, teclados, periféricos USB tais como impressoras, ecrãs, etc; 

3. remover os parafusos de acesso a tampa da caixa do computador usando a 

ferramenta adequada; 

a. chegada esta altura, é provavelmente uma boa ideia fazer uma foto ou 

desenhar um diagrama do sistema por forma a poder reinstalar todas 

estas ligações de acordo com o estado original; também é boa ideia 

documentar de forma detalhada todos os procedimentos que realizar; 

4. Remover a alimentação e os cabos de dados dos dispositivos sata; 

5. Remover o disco rígido; 

6. Remover o drive óptico; 

7. Remover as placas de interface; 

8. Remover as ligações de alimentação para as ventoinhas e para a 

motherboard; 

9. Remover a fonte de alimentação; 



   

 

10. Remover os conectores do painel frontal (documentar a sua configuração 

inicial com grande detalhe antes de fazer esta operação uma vez que a sua 

reconexão pode ser complicada!); 

11. Remover a memória RAM da motherboard; 

12. Remover a motherboard (ISTO pode requerer que retire alguns parafusos 

mais para que a motherboard possa sair de dentro da caixa). 

 

Um profissional deverá tomar notas detalhadas de como o sistema estava 

inicialmente, eventualmente fazendo fotografias. Registe todos os passos que fizer 

mesmo que lhe pareça que são passos triviais. Fazer fotos é um processo útil 

sobretudo se for preciso fazer prova eo estado em que a máquina estava antes de 

ser sujeita às operações de manutenção. Outra utilidade importante das fotos é 

poder fazer prova dos números de série dos componentes originais e dos 

componentes que eventualmente sejam depois instalados. 

Antes de pôr as suas mãos dentro da caixa de um computador, lembre-se: 

- Há componentes que ainda podem ter altas voltagens residuais mesmo 

depois de terem sido desligados - por favor tenha muito cuidado; 

- Retire a joalharia que possa estar a usar, como por exemplo, anéis, braceletes, 

colares, piercing, etc. - e tenha cuidado sobretudo se tiver cabelo o bar da 

longa que correu risco de ser apanhado nas ventoinhas que estão dentro do 

computador; 

- Lembre-se de usar sempre uma pulseira anti eletrostática tal como mostrado 

na Figure 5. 

 

Manutenção de componentes 

A maior parte dos componentes dentro de um computador não são suscetíveis de 

reparação por um técnico de informática, e requerem a intervenção de empresas 

altamente especializadas. Acresce ainda que, a maior parte das vezes, É mais rápido, 

mais conveniente e mais barato fazer a substituição de um componente avariado, do 

que mandá-lo reparar. Há algumas exceções, em particular no caso em que é 

necessário recuperar dados que se encontrem armazenados num disco rígido 

avariado. Neste caso, precisará de contactar uma empresa especializada e pedir um 

orçamento para a reparação. 



   

 

É preciso ainda ter em consideração que os preços dos componentes podem variar 

muito de uma marca para outra. 

Quando estiver a fazer manutenção um computador vai ter que:  

1. Definir o que é que vai fazer ao computador antes de o abrir; -ou- 

2. Abrir a caixa olha dignos ticar uma avaria ou o problema de desempenho (por 

exemplo, efetuar uma limpeza). 

Depois de remover e substituir os componentes que estiverem avariados, precisará 

de enviar para a reciclagem os componentes antigos, de uma forma segura e 

responsável quer para o ambiente quer de uma perspetiva social. O seu fornecedor 

de equipamentos eletrónicos poderá ajudá-lo neste processo. 

Ter um plano de manutenção preventiva vai ajudá-lo reduzir O Tempo de 

inatividade dos seus computadores e a alargar o período de vida útil dos seus 

sistemas. 

Há 2 fatores que podem ajudá-lo a desenhar um plano de manutenção preventiva: 

1. A localização do computador e o ambiente - ambientes hostis exigem que os 

computadores sejam mantidos mais frequentemente; 

2. O tipo de uso dado ao computador - computadores que são usados mais 

intensivamente, por exemplo por estudantes, vão necessitar de mais 

manutenção e de atualizações de software mais frequentes que os outros. 

Quanto à manutenção do hardware, há 2 itens que precisam de ser verificados: 

1. A acumulação de pó nas aberturas de ventilação na caixa, dentro da caixa, e 

ainda nas ventoinhas de arrefecimento e nos dissipadores de calor; 

2. O estado da fonte de alimentação. 

Para fazer a limpeza destes componentes, irá precisar de um pano que não deixe 

pelo, um aspirador e eventualmente, uma lata de ar comprimido. Se a massa térmica 

de algum dos componentes tiver sinais de estar seca, também precisará de remover 

as ventoinhas e os dissipadores de calor e de substituir a massa seca por uma massa 

nova. 

Em alguns sistemas pode encontrar dissipadores de calor e ventoinhas de 

arrefecimento em interfaces tais como, placas gráficas de alto desempenho. Por 

favor, verifique também estes componentes. 

 



   

 

Quando à manutenção do software, irá precisar de verificar que o software instalado 

é o que está previsto para funcionar naquela máquina na sua organização / empresa. 

Siga as políticas da sua organização quando precisar de instalar atualizações de 

segurança, sistemas operativos, e atualizações de programas. 

 

Crie um calendário de manutenção de software para: 

• Rever e instalar as atualizações adequadas de segurança para o software e 

para os drivers de interfaces ou periféricos. Tome atenção por que algumas 

atualizações de software e / ou de drivers podem causar a inoperação de 

hardware mais antigo; 

• Atualizar os ficheiros no seu programa de proteção contra vírus e outro 

software malicioso; 

• Remover programas instalados indevidamente ou que já não são utilizados; 

• Verificar os discos rígidos para garantir a sua integridade, eventualmente 

fazendo a sua desfragmentação (no caso dos discos rígidos rotacionais). 

Mantenha sempre um registo das operações que realizar, e sempre, mas sempre, 

tenha uma cópia de segurança fiável dos seus dados. 

 
 

Resolução de problemas - Troubleshooting 

 

Troubleshooting é uma expressão em inglês que significa “resolver problemas”, e 

requer uma abordagem organizada e lógica aos problemas que os computadores e 

os seus componentes (incluindo o software) nos apresentam. Esta tarefa pode ser 

tornada mais fácil se mantiver o hábito de registar com detalhe todas as operações 

de manutenção que vai realizando na sua vida profissional, e é uma competência que 

pode ser desenvolvida e refinada ao longo do tempo. 

Antes de começar a resolver problemas no seu sistema, tome sempre as precauções 

necessárias para proteger os dados no computador, e cultive o bom hábito a sugerir 

sempre aos seus clientes e amigos para fazerem backups fiáveis dos seus dados. 

O processo de resolução de problemas pode seguir os seguintes passos: 

1. Identificar o problema 

2. Estabelecer uma hipótese para a causa provável 



   

 

3. Testar a hipótese para validar a sua análise 

4. Estabelecer um plano de ação e implementar a solução 

5. Verificar se o sistema está outra vez funcional 

6. Implementar medidas preventivas 

7. Documentar o processo nos seus registos pessoais (incluindo fotos). 

 
Resolver problemas pode ser complicado se em vez de um problema existirem 2 ou 

mais que interagem um com o outro. Se não for possível identificar qual é o 

problema que está a provocar a avaria, pode tentar seguir os seguintes passos. 

Se o problema é provavelmente é provocado por hardware: 

1. Verificar as condições ambientais locais: ponto de alimentação, humidade, 

pó, existência de terra na instalação elétrica, etc.; 

2. Testar se o componente de sistema que suspeita que está avariado funciona 

bem num outro sistema de teste. A isto chama-se o teste de componente 

suspeito; 

3. Ou, testar cada um dos componentes que sabe que estão a funcionar bem 

num outro sistema de teste. A isto chama-se o teste de componente não-

suspeito. 

Se o problema é provavelmente provocado por software: 

1. Arranque o sistema e faça uma cópia de segurança dos dados do utilizador; 

2. Corra os programas de teste apropriados tais como, antivírus, programas de 

diagnóstico, etc.; 

3. Remova as aplicações suspeitas de estarem com mau funcionamento, 

reinstalando-as e atualizando-as se possível; 

4. Se isto não resultar, arranque o sistema em modo de segurança, e repita os 

passos anteriores. 

Se o problema tem origens no hardware e no software: 

1. Faça uma cópia de segurança dos dados do utilizador; 

2. Substitua os componentes defeituosos; 

3. Atualize os vários componentes de software e drivers para as últimas versões 

estáveis, se necessário, num disco rígido novo. 

 



   

 

Algumas vezes podemos encontrar um problema que se manifesta de forma 

intermitente, e para estes casos mais complexos, pode ser necessário recorrer à 

experiência de um outro colega ou até de um fórum especializado online. 

Estes problemas intermitentes podem ser causados por: 

a) Problemas na fonte de alimentação ou nas condições ambientais 

b) Problemas com componentes avariados, tipicamente ventoinhas ou discos 

rígidos, que podem causar sobreaquecimento na cpu ou noutros 

componentes, ou podem causar falhas no software 

c) Cabos que estão soltos ou com mau contato 

d) Parafusos soltos ou outros objetos que se encontram às vezes dentro das 

caixas dos computadores 

e) Problemas com campos eletromagnéticos gerados por outras máquinas 

(tipicamente em ambientes industriais) 

f) E um conjunto muito vasto de outras causas possíveis 

 

Resolução de problemas - Troubleshooting 2 
 
Já tínhamos referido anteriormente que é conveniente registar com detalhe todos 

os passos da manutenção ou do processo de resolução de problemas. 

 

Para isto, pode usar a Tabela  2. Pode ainda querer adicionar outros campos para 

criar um registo de receção mais completo. Pode ainda querer imprimir este registo 

de receção de forma que ele possa ser assinado pelo seu cliente. Este registo deve 

fazer sempre parte os seus registos pessoais. 

 
Tabela  2 – Receção do sistema. 

Registando a receção de um sistema  

Informação do cliente 

• Nome da empresa 
• Nome do contacto 
• Endereço 
• Contactos (telefone, email, …) 

Informação da receção 

• Data e hora em que o sistema foi recebido 
para a manutenção 

• Quem recebeu o sistema para 
manutenção 



   

 

• Qual é a queixa do cliente e porque é que 
este sistema veio para manutenção 

• O que é que o cliente quer? (apenas um 
relatório de manutenção / avaria, o 
orçamento, uma reparação urgente, …) 

• Quando e como é que o sistema deve ser 
devolvido ao cliente (data, hora, e de que 
modo) 

Configuração do sistema e 
outros dados 

• Fabricante e modelo (inventário 
detalhado de todos os componentes, 
periféricos, cabos, etc. Que o cliente 
entregou) 

• Sistema operativo e aplicações instaladas 
• Configuração de rede 
• Outras anotações (existe backup dos 

dados? Quem o fez? O sistema pode ser 
formatado?) 

Estado do sistema 
• Registe e escreva no relatório as animalis 

visíveis no sistema (faça fotos e/ou 
vídeos) 

Dados internos para a 
manutenção  

• Atribua um número de manutenção único 
e escreva-o em etiquetas adesivas que 
deverá colocar em todos e cada um dos 
componentes entregues pelo cliente, 
assim como na folha de manutenção 

• Quem é que vai fazer manutenção a este 
sistema? (registe o nome do técnico) 

Registo das operações 

• Registo de cada um dos passos da 
operação de manutenção, e quanto tempo 
foi gasto em cada um deles 

• Registe as mensagens de erro que o 
sistema dá quando arranca, incluindo os 
bips no arranque, a sequência das luzes 
de alarme, etc. 

• Se possível registo a configuração da BIOS 
 
Quanto entregar o sistema ao cliente, esteja preparado para: 

a) Discutir o problema e a solução que encontrou, e dar conselhos sobre a forma 

de prevenir outros problemas 

b) Fazer com que o cliente verifique que o sistema agora está funcional 

c) Dar-lhe o relatório escrito dos procedimentos feitos, eventualmente pedindo 

ao cliente que assine a sua cópia do relatório 

d) Faturar o trabalho feito ao cliente, de uma forma justa e transparente. 

 



   

 

Assegure-se de que mantém o seu registo pessoal de notas. Frequentemente, os 

erros nos sistemas são recorrentes, e manter este tipo de registos pode ser-lhe útil 

para saber que estratégia usou em ocasiões anteriores. 

 

Finalmente, por favor assegure-se de que você pode realmente fazer a 

manutenção que o cliente pede. Há muitos tipos de componentes que não são 

passíveis de manutenção, como por exemplo placas de interface, discos rígidos, ou 

às vezes, computadores portáteis. Alguns fabricantes tem uma política de 

cancelamento da garantia se um sistema for mexido por técnicos que não os de 

empresas autorizadas. Realize apenas as operações que sabe que está qualificado e 

autorizado para fazer.  

 

Fazer perguntas 
 
Uma parte importante da identificação do problema é perguntar ao cliente algumas 

questões relevantes. A Tabela 3 pode ajudá-lo a começar, mas mantenha sempre 

presente que a interação com o cliente é uma estratégia poderosa não só para 

descobrir os eventuais problemas que o sistema possa ter, mas também para manter 

uma relação de confiança com o seu cliente. discuta os cenários possíveis e os custos 

estimados, e as vantagens e desvantagens de cada um deles. O cliente precisa de 

estar informado antecipadamente sobre quanto irá custar cada um dos cenários de 

resolução, e quais são os seus respetivos benefícios e limitações. 

 
 

Tabela 3 – Fazer perguntas. 

Identificando o problema  

Perguntas de resposta 
aberta 

• Que problemas é que está a ter com o seu 
sistema? 

• Que software é que instalou 
recentemente? 

• Quando é que os problemas começaram? 
• O que é que estava a fazer quando o 

problema surgiu pela primeira vez? 
• Que mensagens de erro / processos 

falhados encontrou? 
• É possível que alguém tenha mexido no 

seu sistema sem que tenha tido 
conhecimento? 



   

 

Perguntas de resposta 
fechada 

• O sistema está em garantia? 
• (se for um portátil) o sistema estava a 

funcionar com bateria ou ligado à 
corrente? 

• O problema aconteceu anteriormente? 
Em que circunstâncias? 

 

Recursos adicionais 

 

Um técnico qualificado, ao longo da sua carreira irá recolher um conjunto de 

ferramentas e de sítios na Internet que são referências habituais. Provavelmente, irá 

juntar-se a comunidades e fóruns de manutenção e reparação de sistemas. É fácil 

encontrar este tipo de comunidades em site como por exemplo Reddit, Quora, fóruns 

dos fabricantes, E outros. 

 

Pode ainda ser útil, antes de começar a mexer no sistema propriamente dito, fazer 

uma pesquisa rápida online sobre situações semelhantes. Por exemplo, há erros que 

são específicos para um modelo em particular, ou para uma versão de sistema 

operativo em particular e normalmente estes erros estão bem descritos na Internet. 

 

Impressoras 

As impressoras são um tipo de periféricos específico que, por terem muitas partes 

móveis e usarem tinta ou toner ou fitas de impressão, precisam de manutenção mais 

intensiva. 

Existem 3 tipos de tecnologias de impressão. 

Por exemplo, as impressoras rápidas e silenciosas que encontramos 

frequentemente em grandes lojas, usam um tipo de papel térmico que não necessita 

nem tinta nem toner. Estas impressoras tem uma cabeça de impressão que aquece 

o que causa este papel especial é ficar escuro no sítio em que a cabeça entre em 

contato com ele. O papel está coberto com uma substância química termossensível 

que lhe permite ter este comportamento. A manutenção nestas impressoras não é 

complexa, limitantes às vezes à limpeza do recipiente que armazena o papel e da 

cabeça de impressão. No entanto deve sempre consultar-se o manual da impressora 

para saber com detalhe os procedimentos corretos para fazer esta manutenção. As 



   

 

avarias mais frequentes são acho que resultam do sobreaquecimento da cabeça de 

impressão. Neste caso poderá ser necessário substituir a cabeça de impressão, tendo 

em consideração que para alguns modelos pode ser mais barato substituir a 

impressora por uma versão nova. 

As impressoras de jato de tinta são muito comuns não apenas em ambientes 

profissionais, mas também em ambientes domésticos e de pequenas empresas. As 

impressoras de tinta podem ter uma de 2 configurações possíveis: a primeira é 

quando a cabeça de impressão é substituída com o tinteiro porque faz parte do 

tinteiro, a segunda e quando a cabeça de impressão é independente do tinteiro, e 

apenas o tinteiro é um consumível que pode ser substituído. 

Em cada um destes casos, é comum encontrar cabeças de impressão que estão sujas 

com tinta seca. Cada modelo tem definido um conjunto de procedimentos descrito 

no manual da impressora, que devem ser usados para limpar as cabeças de 

impressão. 

Adicionalmente, pode ser necessário realizar operações para fazer o alinhamento 

nas cabeças de impressão do preto e de cada uma das cores, usando os 

procedimentos adequados a cada impressora, e descritos no seu manual. 

Outra avaria habitual nas impressoras de jato de tinta acontece quando o utilizador 

usou um tipo incorreto de papel autocolante, causando que os autocolantes fiquem 

presos nos mecanismos de alimentação do papel. Se for este o caso, abra 

cuidadosamente a impressora e tente remover um papel autocolante. Pode ajudar 

usar pinças de ponta fina, e eventualmente um aquecedor de ar, como por exemplo 

um secador de cabelo, para ajudar o adesivo no papel a ficar mais maleável. 

Este problema pode também acontecer com outras impressoras. Deverá avisar o 

utilizador para 1) usar apenas o papel adequado ou 2) usar apenas o tabuleiro 

adequado para o papel autocolante, habitualmente o tabuleiro que tem um caminho 

mais direito (com menos curvas) na alimentação do papel. 

As impressoras a laser normalmente têm um conjunto diferente de problemas, a 

maior parte das vezes relacionados com a instalação de toners incorretos. 

Frequentemente, cartuchos de toner de qualidade mais baixa causam o derrame de 

pó dentro da impressora, que deve ser depois removido usando ar comprimido ou 

um aspirador, a operação esta que deve ser feita em ambiente controlado, tendo 

cuidado para não respirar pós nocivos que vão resultar desta operação, e para não 



   

 

sujar o ambiente de trabalho normal desta impressora. O uso de ar comprimido 

costuma ser mais eficiente do que o aspirador 

Algumas impressoras laser precisam de substituir o tambor fotossensível de tempos 

a tempos. Pode ainda ser necessário substituir o tambor de fusão do toner. 

Mantenha um registo do número de impressões feitas em cada impressora para 

poder prever estas manutenções. 

Alguns destes componentes são caros e a sua substituição pode não compensar 

quando comparada ao preço de uma impressora nova. Isto não fará muito sentido 

de uma perspetiva ecológica, é algo que é fortemente dependente das políticas de 

cada um dos fabricantes. Assegure-se de que avalia todos os cenários de custo por 

forma a Tomar a melhor decisão para o seu cliente, que pode não ser a mais barata, 

uma vez que a substituição de uma impressora por um outro modelo pode trazer 

custos acrescidos de configuração do software nas máquinas que a usam ou ainda 

pode significar a perda de algumas funcionalidades importantes. 

Outros tipos de impressoras, alguns muito antigos como por exemplo as 

impressoras que usam tecnologia de impacto (e.g. Impressoras de impressão por 

pontos ou impressoras de agulhas), outros muito recentes como por exemplo 

impressoras 3D, necessitarão de diferentes estratégias de manutenção. Deve 

sempre consultar o manual da impressora para avaliar quais são as recomendações 

do fabricante. 

 

Instalando uma impressora 

Uma impressora pode ser diretamente ligada ao seu computador ou pode ser 

preparada para trabalhar em rede em cujo caso precisa de informação adicional 

para a instalar. 

Instalar uma impressora local deve ser uma tarefa simples. A maior parte dos 

sistemas operativos irá identificar a marca e o modelo da sua impressora e proceder 

à instalação dos drivers adequados de forma automática. 

No entanto, às vezes esta tarefa pode ser complicada. O manual da impressora deve 

conter toda a informação necessária para realizar este procedimento, pelo que é 

importante que o leia mesmo antes de tirar a impressora da caixa. 

 



   

 

Devemos fazer uma nota adicional sobre o desempacotamento de uma impressora. 

Frequentemente as impressoras são embaladas com espuma protetora e com fitas 

adesivas que garantem que o seu transporte é feito de forma adequada. Deve 

assegurar-se de que removeu todos estes itens de segurança de embalamento antes 

de tentar colocar a impressora em funcionamento. O manual da impressora ou a 

folha de instalação devem conter instruções precisas sobre este procedimento. 

Quando estiver a instalar uma impressora em rede, pode precisar de informação 

adicional, dependendo de se a sua impressora pode ser descoberta na rede IDE se o 

seu sistema operativo a pode encontrar ou não. Se a sua impressora não estiver 

visível para os computadores da sua rede, pode precisar de ter um endereço IP para 

aceder à sua configuração. Este endereço é um conjunto de números que para o 

protocolo ipv4 pode parecer-se a, por exemplo, 192.168.1.88. O administrador da 

sua rede poderá ajudá-lo identificar este endereço ou até a configurar a sua 

impressora para um endereço IP específico. Noutros casos a impressora pode ter 

um nome como por exemplo \\office-printers\GB5907-102-Printer. Normalmente, 

a sua impressora será capaz de imprimir uma folha de configuração de rede onde 

esta informação irá estar disponível. 

Dependendo do sistema operativo que estiver a utilizar, a instalação de uma 

impressora será provavelmente uma tarefa fácil. Os sistemas operativos modernos 

tornaram esta operação o processo praticamente automático que termina, 

habitualmente, com o sistema operativo a perguntar-lhe se quer imprimir uma 

página de teste para confirmar que a instalação foi bem sucedida. 

No entanto se o processo não terminar com a página de teste a ser ejetada pela 

impressora, pode ter um ou mais problemas em mãos. Se estiver a instalar uma 

impressora local e se o seu sistema operativo não a reconheceu, vai ter que recorrer 

ao manual de instalação da impressora, uma vez que há muitas causas possíveis num 

cenário deste género. Assumindo que tanto o computador como a impressora estão 

ligados e conectados pode tentar ver sim impressora exibe alguma Mensagem de 

erro. Outras opções mais fáceis de verificar estão relacionadas com cabos 

defeituosos ou com interfaces com avaria, sendo que neste caso é fácil trocar de Cabo 

e verificar se a comunicação é bem sucedida. 

 



   

 

Instalar e configurar o Windows 

Antes de começarmos a tratar o procedimento de instalação, há alguns conceitos 

básicos que precisamos de apresentar. 

Os seguintes termos são frequentemente usados quando descrevemos as 

características de um sistema operativo (OS). 

• Multi-user – multi utilizador - diz quando 2 ou mais utilizadores têm contas 

que lhes permitem trabalhar com programas e periféricos ao mesmo tempo; 

• Multitasking – multitarefa – diz-se quando o computador é capaz de realizar 

múltiplas aplicações ao mesmo tempo; 

• Multiprocessing – multiprocessamento – diz-se do sistema operativo que 

consegue trabalhar com 2 ou mais cpus; 

• Multithreading – multilinhas - a expressão em português não é muito usada, 

mas usa-se sempre que um programa pode ser partido em partes menores 

que podem ser carregadas pelo sistema operativo e executadas à medida das 

suas necessidades. O multithreading permite que diferentes partes do 

programa corram ao mesmo tempo. 

O sistema operativo (SO de aqui em diante) faz o arranque do computador e gere o 

sistema de ficheiros. Os sistemas operativos podem suportar mais do que um 

utilizador, mais do que uma tarefa, ou mais do que uma CPU. 

The OS boots the computer and manages the file system. Operating systems can 

support more than one user, task, or CPU. 

Um SO normalmente realiza as seguintes tarefas: 

• Gere a interação entre as aplicações e o hardware; 

• Criei mantém uma estrutura de ficheiros na memória auxiliar para 

armazenar dados e programas: 

• Permite ao utilizador interagir com o hardware e com o software. 

O SO localiza uma aplicação e carrega para a Memória RAM do computador, 

permitindo que o computador faça operações de multitarefa e multilinha. 

 

 

 



   

 

Versões 

O sistema operativo Windows foi desenvolvido pela Microsoft ™, e atualmente 

podem ser encontradas as seguintes versões: 

• Windows 7 – esta versão é uma atualização do Windows XP ou Vista; 

• Windows 8 – uma interface de utilizador denominado metro foi introduzido 

nesta versão, permitindo homogeneizar a experiência do utilizador em 

desktops, laptops, smartphones, e tablets; 

• Windows 8.1 – esta actualização ao Windows 8 permite tornar o sistema 

operativo mais fácil para os utilizadores que usam ratos e teclados; 

• Windows 10 – esta evolução está particularmente desenhada para trabalhar 

com pcs, tablets, dispositivos embebidos e dispositivos da Internet das coisas 

(Internet of Things – iot). 

Parte do trabalho de um técnico de informática pode consistir em fazer uma 

recomendação relativamente a um sistema operativo. Além de ter em consideração 

limitações de orçamento, o técnico deve também saber como é que o computador de 

destino irá ser usado, que tipos de aplicações irão ser instaladas e ainda se o sistema 

operativo se destina a ser instalado num novo computador ou num computador já 

existente. Estas são algumas linhas orientadoras que lhe irão permitir determinar 

qual o melhor sistema operativo para um determinado cliente: 

• O cliente irá usar aplicações comerciais no seu computador? As 

aplicações que se destinam a ser usadas no computador, podem estar 

disponíveis para diversos sistemas operativos, e neste caso convém verificar 

que aplicações são necessárias e que sistemas operativos são recomendados 

pelos respetivos fabricantes; 

• O cliente irá utilizar aplicações que foram desenvolvidas 

especificamente para um determinado cenário? Se o cliente quer usar um 

conjunto de aplicações que foram desenvolvidas especificamente para um 

caso em particular, pode ser necessário ter que considerar o sistema 

operativo para o qual estas aplicações foram desenvolvidas. 

 

 

 



   

 

Requisitos mínimos, atualizar e melhorar 

Existem requisitos mínimos que o hardware deve ter para poder suportar um 

determinado sistema operativo. Estes requisitos mínimos devem ser verificados 

antes de começar a instalar o sistema operativo. A Table 4 mostra uma lista rápida 

dos requisitos mínimos de hardware para instalar diferentes versões do sistema 

operativo Windows. 

 
 

Table 4 – minimum hardware requirements for installing different versions of the Windows OS. 

Componente Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 
Frequência relógio CPU  1 ghz ou mais rápido 

RAM 1 GB para a versão de 32-bit ou 2GB para a de 64-bit 
Espaço de disco rígido 16 GB para a versão de 32-bit ou 20 GB para a de 64-

bit 
Placa Gráfica Directx 9 ou mais recente com driver WDDM 1.0 

Resolução do ecrã (min) 800x600 1024x768 Não especificado 
Ligação Internet  Necessária para atualizações / suportar 

funcionalidades adicionais 
 
Como pode ver na tabela acima, referimos a diferença entre as versões de 32 bits e 

de 64 bits. Quando estiver a fazer a instalação deve escolher com algum cuidado qual 

é a versão mais adequada para o seu cliente, uma vez que ele pode precisar de correr 

aplicações que foram desenvolvidas para uma versão em particular, sabendo que 

aplicações desenvolvidas para a versão de 64 bits não poderão correr em versões de 

32 bits.  

A arquitetura de 32 bits (x86-32) processa múltiplas instruções usando um espaço 

de endereçamento de 32 bits e por essa razão no máximo, pode gerir 4 GB de 

Memória RAM. A arquitetura de 64 bits (x86-64) integra registos especiais 

específicos para instruções que usam um espaço de endereçamento de 64 bits e 

consegue suportar as aplicações tanto de 64 bits como de 32 bits. 

Se o sistema já tem um sistema operativo instalado, é possível que este sistema 

operativo seja capaz de aceder ao site do respetivo fabricante na Internet, para 

verificar sim existem atualizações disponíveis. A Figure 16 mostra uma janela da 

aplicação que verifica se existem atualizações nas versões Windows 7 com o Service 

Pack 1 e na versão Windows 8.1. 

 



   

 

 
Figure 16 – janela da aplicação de instalação do Windows 10. 

 

 
Figura 17 – descarregando o Windows 10. 

 
A Figura 17 mostra uma janela da aplicação que lhe permite descarregar Windows 

10 usando uma ligação Internet. 

 

A versão de um sistema operativo condiciona quais são as opções de atualização 

disponíveis. Por exemplo, um sistema operativo de 32 bits não pode ser atualizado 



   

 

para o seu equivalente de 64 bits. O Windows 7 e o Windows 8 podem ser 

atualizados para Windows 10, mas o Windows Vista e o Windows XP não podem. 

Para atualizar o Windows 7 ou Windows 8 para a versão 10, use o  Windows 10 

Update Assistant disponível no website Download Windows 10. Este assistente irá 

guiá-lo através de todas as etapas de instalação do Windows 10.  

Os computadores que tiverem instalado Windows XP ou o Windows Vista 

necessitarão de uma instalação de raiz do Windows 10. Os volumes de instalação do 

Windows 10 podem ser criados usando a ferramenta de instalação Create Windows 

10 installation media. 

Quando é necessário fazer a instalação de um novo sistema operativo, os dados dos 

utilizadores têm que ser migrados do velho sistema operativo para o novo. Existe 

uma ferramenta para isso, baseada numa linha de comandos que pode auxiliar esta 

tarefa que é a User State Migration Tool (USMT).  

Também pode usar a aplicação Windows Easy Transfer para mudar os dados de um 

computador velho para um computador novo.  

Para transferir alguns ficheiros, pastas, perfis e aplicações de um computador 

Windows antigo para um computador Windows 10 novo, também pode usar a 

ferramenta pcmover Express. 

A atualização de um sistema operativo pode significar instalar um sistema operativo 

novo em cima de uma versão já existente. Só se deve proceder a uma atualização do 

sistema operativo se e quando esta atualização irá ajudar o desempenho do seu 

sistema ou aumentar a sua segurança. Caso contrário, esta é uma operação que exige 

muito cuidado, por que frequentemente acontece perderem-se funcionalidades de 

aplicações que podem não ser compatíveis com a nova versão. 

No entanto existem atualizações de sistema operativo que não implicam a instalação 

de uma versão nova, uma vez que apenas alguns componentes ou algumas novas 

funcionalidades serão instaladas no computador. Regra geral, estes tipos de 

atualizações devem ser feitas de forma regular, uma vez que este procedimento 

resolve problemas e elimina bugs que existem sempre em todas as versões de 

qualquer software. No caso do Windows, estas novas atualizações muitas vezes são 

chamadas de “Service Pack”. 

 

 



   

 

Instalação do zero 

Os 2 tipos mais comuns dispositivos de armazenamento externo de dados são discos 

rígidos e drives de memória flash como por exemplo os solid-state hard drives e os 

USB drives. Sempre que possível, prefira estas memórias externas baseadas em 

memória flash aos discos rígidos rotacionais, uma vez que estas são mais rápidas em 

muitas ordens de grandeza. 

Quando o tipo de memória externa estiver escolhido, deve ser preparado para 

receber o novo sistema operativo. Atualmente, os sistemas operativos são 

comercializados ou disponibilizados com um programa de instalação. O programa 

de instalação serve também para preparar o disco para receber do sistema 

operativo, mas não deixa de ser fundamental que um técnico compreenda os termos 

e os métodos envolvidos nesta preparação. 

Uma das responsabilidades principais do firmware do computador é encontrar e 

executar o arranque do sistema operativo, sendo que para isso é preciso que o 

firmware reconheça o esquema de partição da memória externa. Dois esquemas de 

partição standard são o master boot record (mbr) e o globally unique identifier 

(guid) partition table (gpt). 

• Master boot record - o mbr contém informação sobre como as partições da 

memória externa estão organizadas. O mbr tem 512 bytes de comprimento e 

contém o boot loader, um programa executável que permite ao utilizador 

escolher um de entre múltiplos sistemas operativos que possam estar 

instalados nesse dispositivo. Mbr é normalmente usado em computadores 

com firmware baseado em bios. 

• Guid partition table – também designado como partition table scheme 

standard for hard drives, o gpt faz uso de um número de técnicas modernas 

para expandir o esquema de particionamento do mais antigo mbr. O gpt é 

normalmente utilizado em computadores com o firmware uefi. 

Estas são algumas das características de um mbr: 

• Máximo de 4 partições primárias 

• Tamanho máximo da partição de 4tb; 

• Não há backup da tabela de partição 

• A tabela de partição e os dados de arranque (boot data) estão armazenados 

apenas num sítio; 



   

 

• Qualquer computador pode arrancar a partir de um mbr. 

 

Estas são algumas das características do gpt: 

• Máximo de 128 partições no windows; 

• Tamanho máximo da partição de 9.4 zb (1zb=1021b; 1zb= 1 073 741 824 tb); 

• Armazena um backup da tabela de partição 

• A tabela de partição e os dados de arranque estão armazenados em várias 

localizações na memória externa; 

• O computador tem que estar baseado em uefi e correr um sistema operativo 

de 64 bits. 

 
Em relação aos discos rígidos / memórias externas, aplica-se o seguinte: 

• A partição primária contém os ficheiros do sistema operativo e é 

habitualmente a primeira partição: 

• Em discos MBR, a partição ativa é usada para armazenar e arrancar um 

sistema operativo: 

• Se for necessário usar mais do que 4 partições num disco MBR, uma partição 

pode ser definida como sendo extended partition; 

• Uma unidade lógica é uma secção de uma extended partition, usada para 

separar a informação com fins administrativos; 

• Um disco básico contém partições tais como a partição primária e alargada 

(extended) assim como as unidades lógicas que serão formatadas para 

armazenamento de dados; 

• Um disco dinâmico pode criar volumes que abrangem mais do que um disco; 

• A formatação cria um sistema de ficheiros numa partição para 

armazenamento de ficheiros. 

 

Uma partição irá conter um sistema de ficheiros. Os sistemas de ficheiros diferem 

entre si quanto à velocidade, flexibilidade, segurança, tamanho, etc. Estes são 5 dos 

mais comuns sistemas de ficheiros: 

• File Allocation Table, 32 bit (FAT32) - suporta partições de tamanho de até 

2 TB ou 2,048 GB. É usado pelo Windows XP e por versões anteriores de SO; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Byte#Terabyte_(TB)


   

 

• New Technology File System (NTFS) – Suporta partições que podem 

chegar aos 16 hexabytes, em teoria. O NTFS integra características de 

segurança de ficheiros e um conjunto alargado de atributos; 

• Exfat (FAT 64) - Criado para resolver algumas das limitações do FAT, FAT32, 

e NTFS quando usados para formatar memórias do tipo USB drive, tais como 

o tamanho do ficheiro e o tamanho do diretório. Uma das principais 

vantagens exfat é que pode suportar ficheiros maiores do que 4GB; 

• Compact Disc File System (CDFS) - criado especificamente para discos 

ópticos; 

• NFS (Network File System) – o NFS é um sistema de ficheiros para uso em 

redes de computadores, que permite o acesso a ficheiros através de uma 

rede. O NFS é um padrão aberto o que significa que está disponível para 

implementação por qualquer um. 

 
 

Criar contas 

 

O processo de introduzir um nome de utilizador e uma palavra-chave (senha) para 

aceder a uma conta de utilizador designa se como autenticação de utilizador. O 

windows usa autenticação single-sign on (sso), que permite que uma vez que o 

utilizador aceda ao sistema operativo e à sua conta, pode aceder a todos os recursos 

do sistema. A existência de múltiplas contas de utilizadores permite que um único 

computador seja partilhado entre várias pessoas sem colocar em risco a privacidade 

dos dados de cada um. 

O Windows 10 disponibiliza 2 tipos de contas: administrator e standard user.  

A conta de administrador (administrator) tem controlo completo sobre o 

computador. Os utilizadores com este tipo de conta podem modificar as definições 

globais e instalar ou remover programas. Os utilizadores com contas standard têm 

um controlo limitado do computador, por exemplo, não podem instalar programas. 

A Figura 18 mostra estes tipos de contas. 

 



   

 

 
Figura 18 – tipos de contas no Windows 10. 

 

Finalização 

 

Windows update  

Para actualizar o sistema operativo depois da instalação inicial, o microsoft 

windows update é usado para verificar se existem atualizações no software e 

instalar service packs e correções (patches) 

 

Device manager  

Depois da instalação, verifique todo o hardware está instalado corretamente. O 

device manager pode localizar problemas com dispositivos e instalar as atualizações 

dos drivers para o sistema operativo. A Figura 19 mostra os utilitários Windows 

update e device manager no Windows 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 – actualizações e lista de dispositivos no Windows 10. 



   

 

 
 

 
Figure 20 – System Preparation Tool no Windows 10. 

 
 

Instalar Windows em vários computadores 

A instalação de um sistema operativo em múltiplos computadores pode ser muito 

demorada. Para simplificar isto, um administrador de sistemas pode definir um 

computador como sendo o sistema base, fazendo a instalação normal. Depois do 

sistema operativo estar instalado no sistema base, num programa específico pode 

ser usado para duplicar toda a informação contida no seu disco rígido para um outro 

disco. Este novo disco, tipicamente um dispositivo externo, contará agora uma cópia 

exata do sistema operativo e das aplicações recentemente instaladas.  

Qualquer configuração acidentalmente incorreta do sistema base pode ser corrigida 

pelo administrador usando a ferramenta Microsoft’s System Preparation (Sysprep). 

A Figure 20 mostra uma janela desta ferramenta 

 

 

Tipos de instalação do Windows 10 

Windows tem diferentes tipos de instalações pré-definidas: 

Windows has several different types of custom installations: 

• Network Installation – isto inclui o Preboot Execution Environment (PXE) 

Installation, Unattended Installation, e o Remote Installation; 

• Image-based Internal partition Installation – isto é uma imagem da 

instalação do Windows armazenada numa partição interna e muitas vezes 



   

 

occulta do disco rígido, que pode ser usada para repor o Windows para o seu 

estado inicial de fábrica. Atenção que isto muitas vezes provoca a perda de 

todos os dados dos utilizadores; 

• Outros tipos de instalações pré-definidas – isto inclui a Windows 

Advanced Startup Options, o Refresh your PC (apenas para Windows 8.x), o 

System Restore, o Upgrade, o Repair installation, o Remote network 

installation, o Recovery partition, e o Refresh/restore. 

 

 

Instalação remota de rede 

Numa instalação remota em rede, os ficheiros de instalação do sistema operativo 

estão armazenados num servidor. O computador do cliente necessitará de aceder 

aos ficheiros remotamente, e uma aplicação de software como por exemplo o remote 

installation services (ris) comunica com o cliente, armazena os ficheiros de 

configuração, e fornece as instruções necessárias para o cliente aceder a estes 

ficheiros, descarregá-los localmente, e iniciar a instalação do sistema operativo. 

Como o computador de cliente não tem um sistema operativo instalado, é preciso 

arrancar o computador usando um ambiente especial que lhe permita ligar-se à rede 

i comunicar com o servidor para começar o processo de instalação. Este ambiente 

pode ser o preboot execution environment (pxe). A Figura 21 mostra uma das etapas 

deste procedimento. 

 

 

Instalação automática de rede 

Para fazer uma instalação automática sem necessidade da intervenção do 

administrador, também conhecida como Windows unattended installation, o 

ficheiro de configuração setup.exe deve ser executado tendo acesso às opções de 

utilizador que estão gravadas no ficheiro de answer. Neste cenário, em vez de 

perguntar ao utilizador que opções quer escolher, o setup vai responder estas 

perguntas usando os dados gravados previamente no ficheiro de respostas (answer 

file). 

 



   

 

Para personalizar uma instalação do windows 10, pode usar o system image 

manager (sim), criando o ficheiro de respostas (answer file). O ficheiro de respostas 

é copiado para a pasta partilhada de distribuição no servidor. Neste ponto, poderá 

fazer uma de 2 coisas: 

• Correr o comando unattended.bat na máquina cliente para preparar o disco 

rígido e instalar usando a rede; 

• Criar um disco de arranque para arrancar o computador e ligar-se a pasta 

partilhada de distribuição no servidor. A seguir pode correr um comando que 

contém o conjunto de instruções para instalar o sistema operativo através da 

rede. 

 

 
Figura 21 - instalação remota na rede. 

 



   

 

 
Figura 22 - instalação automática na rede. 

 

Partição de recuperação 

 

Uns computadores Windows contêm uma secção do disco que não está acessível ao 

utilizador. Esta partição, chamada de partição de recuperação, contém uma imagem 

que pode ser usada para restaurar o computador para a sua configuração de fábrica. 

 

A partição de recuperação poderá estar escondida para impedir que seja usada para 

outra coisa para além da recuperação propriamente dita. Para restaurar o 

computador usando a partição de recuperação, pode ser necessário usar uma tecla 

especial ou uma combinação de teclas quando o computador está a arrancar. Às 

vezes, a opção de recuperação de fábrica está localizada nos bios ou no próprio 

sistema operativo. 

 

 

 



   

 

 
Figura 23 – aplicação de Disk Management mostrando a partição de recuperação. 

 

Métodos de atualização 

 

Há diversos métodos de atualização, quer seja substituindo o sistema operativo 

existente por um novo, quer seja fazendo uma instalação nova de raiz: 

 

• In-place upgrade – actualização para um sistema novo. Isto irá actualizar o 

sistema operativo e migrar as aplicações e as definições para um novo 

sistema operativo. O system center configuration manager (configuration 

manager) pode ser usado para automatizar este processo. Na atualização do 

windows 7 ou windows 8 para windows 10, o programa de instalação irá 

preservar os dados, definições, aplicações e drivers da versão previamente 

instalada. 

• Clean install – instalação de raíz. Outra forma de atualizar o sistema 

operativo para uma versão nova, é fazer uma instalação de raiz. Como esta 

instalação irá limpar completamente o disco rígido, é necessário fazer 

previamente uma cópia de segurança dos ficheiros e dados dos utilizadores. 

 



   

 

 
Figura 24 – Windows 10 Upgrade Task Sequence Editor. 

 
 

Sequência de arranque do Windows 

Depois do POST, a BIOS localiza e lê as definições de configuração armazenadas na 

memória CMOS. A ordem dos dispositivos de arranque é a ordem na qual os 

dispositivos são verificados para ver se contêm uma partição de arranque. A BIOS 

arranca o computador usando o primeiro disco desta lista que contiver um setor de 

arranque válido. Este setor conterá o Master Boot Record (MBR), que identifica o 

Volume Boot Record (VBR), o qual por sua vez carrega o boot manager, que no caso 

do Windows é o comando bootmgr.exe. 

 

Discos rígidos, discos de rede, discos USB, e até discos removíveis, podem ser usados 

como dispositivos de arranque, dependendo das características da motherboard.  

 



   

 

 
Figura 25 – imagem da BIOS Setup Utility, mostrando os volumes usados na sequência de arranca. 

 
 

Modos de arranque do Windows 7 

Se carregar na tecla de F8 durante o processo de arranque, abre o menu de Windows 

Advanced Boot Options. Nele os utilizadores podem escolher como arrancar o 

sistema operativo, podendo escolher entre 4 opções de arranque: 

• Safe Mode – modo de segurança. Este é um modo de diagnóstico usado para 

resolver problemas no Windows e no arranque do Windows. As 

funcionalidades do sistema operativo estarão limitadas uma vez que muitos 

dos drivers não são carregados; 

• Safe Mode with Networking - modo de segurança com rede. Esta opção 

arranca o Windows em modo de segurança, permitindo o acesso à rede; 

• Safe Mode with Command Prompt - modo de segurança com linha de 

comandos. Esta opção arranca o Windows e disponibilizar-lhe a janela de 

linha de comandos em vez do habitual interface gráfico (GUI); 

• Last Known Good Configuration - última configuração conhecida. Esta 

opção carrega as definições de configuração que foram usadas na última vez 

que o Windows arrancou com sucesso.  

 



   

 

 
Figura 26 –Advanced Boot Options para o Windows 7. 

 

 
Figura 27 –Advanced Boot Options para o Windows 8 e 10. 

 
 
 
 



   

 

Modos de arranque do Windows 8 e do Windows 10 

Quer o Windows 8 quer o Windows 10 podem arrancar demasiado rapidamente 

para que possa usar a tecla de F8. Em vez disto, prima a tecla de Shift e selecione a 

opção Restart (reiniciar) no menu do sistema operativo. Isto irá exibir o ecrã para 

escolher a opção de arranque. Para escolher as definições de arranque, escolha 

Troubleshoot e depois no próximo ecrã escolha Advanced options. Dentro de 

Advanced options escolha Startup settings, e sem seguida escolha Restart. O 

computador irá então reiniciar e exibir o menu de arranque. Para escolher uma 

opção de arranque, use um número ou as teclas de funções F1-F9 que correspondam 

a opção desejada. 

 

 

Configuração do Windows 

Há mais de 25 versões do Windows desde 1985, sendo que atualmente o Windows 

está disponível em versões de 32 ou 64 bits. No caso do Windows 10, foram 

desenvolvidas 12 versões, das quais 9 estão disponibilizadas para o público. 

Publicado em 2009, o Windows 7 trouxe melhoramentos na interface, no 

desempenho e na aplicação de gestão de ficheiros (File Explorer), incluindo a 

primeira publicação das Libraries e da partilha de ficheiros através do homegroup. 

 

A Microsoft ™ deixou de dar assistência ao Windows 7 a 14 de janeiro de 2020. 

 

 

 

O Windows 8 foi publicado em outubro de 2012, e incluía uma alteração significativa 

na interface com o utilizador, redesenhado para trabalhar melhor com dispositivos 

de ecrã táctil tais como por exemplo, os tablets. No entanto, estas alterações não 

foram populares, fazendo com que a curva de aprendizagem para alguns 

utilizadores fosse demasiado íngreme. 

 



   

 

O Windows 8.1 foi publicado um ano depois em outubro de 2013. Incluía um ecrã de 

arranque que era familiar para a maioria dos utilizadores e ainda o botão para o 

menu de Start na barra de tarefas, assim como novas funcionalidades e opções de 

configuração mais fáceis para o interface gráfico com o utilizador. 

 
Tabela 5 – diferentes versões do sistema operativo Windows. 

Versão Data de 
comercialização 

Características importantes Fim de 
suporte 

10 Julho 2015 A interface do ambiente de trabalho 
combina as entradas do menu e os 
títulos no menu de Start 
Universal apps 
O Windows Action Center substitui o 
charms 

Outubro 
2025 

8.1 Outubro 2013 Ecrã de Start mais parecido ao 
Windows 7 
Mais opções de configuração da 
interface 

Janeiro 
2023 

8.0 Outubro 2012 Interface otimizado para dispositivos 
móveis 
Antivírus incluído  
File Explorer em vez do Windows 
Explorer 
Pouco popular e considerado difícil de 
aprender 

Janeiro 
2016 

7 October 2009 Interface melhorado 
Barra de tarefas melhorada 
Libraries 
Homegroup para partilha de ficheiros 

Janeiro 
2020 

 
Além disto, o Windows 10, 

▪ Dá acesso a uma interface orientada para uma experiência de computador de 

secretária; 

▪ Suporta aplicações que correm quer no computador quer em dispositivos 

móveis; 

▪ Introduziu o novo browser Microsoft Edge; 

▪ Substituiu o Charms pelo Windows Action Center com notificações e 

Configurações Rápidas; 

▪ Traz um novo modelo de actualizações que são feitas bi-anualmente, e com 

atualizações rápidas para melhoria de qualidade feitas mensalmente. 

 



   

 

O ambiente de trabalho do Windows 7: 

▪ Tem um tema definido por omissão e denominado Aero; 

▪ Introduz as seguintes funcionalidades que estão disponíveis também em 

versões posteriores: 

• Shake – minimiza todas as janelas quando não estão a ser usadas, ao 

clicar e abanar a janela; 

• Peek - permite ver os ícones de desktop que estão atrás de janelas 

abertas colocando o cursor sobre o botão Show desktop que está à 

direita da barra de tarefas; 

• Snap - redimensiona uma janela quando esta é arrastada para um dos 

limites do ecrã; 

▪ Os utilizadores podem colocar Gadgets no ambiente de trabalho. Os Gadgets 

são pequenas aplicações tais como jogos, calendário ou um relógio. (Os 

Gadgets foram removidos versões posteriores por razões de segurança). 

 

 
Figura 28 – ecrã do ambiente de trabalho do Windows 7. 

 
 
O ambiente de trabalho do Windows 8 inclui: 

▪ Títulos no ecrã de arranque; 

▪ Ambiente de trabalho otimizado para dispositivos móveis; 

▪ Gestor de tarefas revisto; 

▪ Menu em fita no explorador de ficheiros; 

▪ Antivírus nativo Windows Defender; 



   

 

▪ Barra de Charms bar com 15 ícones, acessível ao colocar o cursor no canto 

superior direito do ecrã, o ao varrer o lado direito do ecrã com o dedo, num 

ecrã tactil. 

 

 
Figura 29 – ecrã do ambiente de trabalho do Windows 8. 

 

 
Figura 30 – ecrã do ambiente de trabalho do Windows 10. 

 
 
O ambiente de trabalho do Windows 8.1 inclui: 

▪ A barra de tarefas 

▪ O botão de arranque 

▪ Os ícones de programas que foram fixados. 



   

 

 

Ao clicar no botão de arranque é exibido o ecrã de arranque que é muito semelhante 

ao ecrã de arranque do Windows 8. 

Em todas as versões do Windows é possível personalizar o conteúdo do ecrã 

principal. 

Windows também permite monitorizar que aplicações estão a ser usadas e os 

detalhes do seu uso. O Windows Task Manager permite-lhe monitorizar: 

• Processos – um conjunto de instruções iniciado pelo utilizador, por um 

programa, ou pelo sistema operativo; 

• Desempenho – mostra gráficos dinâmicos de desempenho do sistema para 

uma variedade de opções incluindo CPU, Memória, disco, rede, etc.;   

• Histórico das App – mostra um histórico d utilização de recursos tais como 

por exemplo, tempo de CPU, utilização de rede, etc.; 

• Arranque– mostra que processos são automaticamente iniciados quando o 

Windows arranca; 

• Utilizadores– mostra quem é que está atualmente ligado ao computador e 

que recursos estão a utilizar; 

• Detalhes – permite a mudança de prioridade no acesso aos recursos para 

andar de processo; 

• Serviços – mostra todos os serviços disponíveis e o seu estado. 

 

 

Explorando o sistema de ficheiro 

O explorador de ficheiros é usado para gerir os ficheiros no Windows 8 e no 

Windows 10, e explorador do Windows é usado para gerir os ficheiros no Windows 

7 e em versões anteriores.  

O explorador de ficheiros é usado para: 

• Navegar no sistema de ficheiros 

• Gerir os ficheiros pastas e subpastas 

• Gerir aplicações nos vários volumes 

• Prever alguns tipos de ficheiros. 

 



   

 

No Windows 10 e no Windows 8.1, a funcionalidade This PC permite-lhe aceder aos 

vários dispositivos e volumes instalados no seu computador. No Windows 7 esta 

funcionalidade chama-se Computer. 

 

Para abrir o This PC, Abra o explorador de ficheiros e de forma automática, o This 

PC será exibido. 

No Windows 8.0, ou 7, clique em Start e escolha a opção Computer. 

 

 
Figura 31 –File Explorer. 

 



   

 

 
Figuae 32 – localização do This PC no File Explorer e no Windows Explorer. 

 
 
Algumas vezes pode necessitar decorrer um programa com privilégios especiais. No 

Windows, pode selecionar a opção “Run as”. 

 

Os sistemas operativos modernos implementam medidas de segurança melhoradas 

ao permitirem que apenas utilizadores com permissões adequadas acedam a 

determinados tipos de ficheiros, como por exemplo, ficheiros de sistema, ficheiros 

de outros utilizadores, ou ficheiros com níveis de permissão elevados. 

 

Para ultrapassar esta limitação e ter acesso a este tipo de ficheiros, devo tentar abrir 

ou executá-los como se fosse administrador do sistema. Para isso, faça clique com o 

botão direito do rato e escolha “Run as Administrator” tal como mostra a figura. 

Escolha “Yes” na janela de User Account Control (UAC).  

 



   

 

 
Figura 33 – correndo uma aplicação como “Run as administrator”. 

 

As bibliotecas do Windows permitem organizar conteúdo, mesmo que esteja em 

volumes amovíveis, sem que seja necessário mover os ficheiros de um lado para o 

outro. 

Uma biblioteca é uma pasta virtual que apresenta conteúdo de diferentes 

localizações numa única janela. 

Quando o Windows 10 é instalado, cada utilizador tem 6 bibliotecas por omissão, tal 

como se mostra na figura. 

No Windows 10 e no Windows 8.1, as bibliotecas estão inicialmente escondidas. 

Faça clique com o botão com o lado direito do rato no painel esquerdo do explorador 

de ficheiros para mostrar as bibliotecas. 



   

 

 
Figura 34 – as Libraries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuae 35 – estrutura em árvore de um diretório. 

 
O nível raiz da estrutura de diretórios do Windows, a partição, é normalmente 

chamada “drive C”. 

Os diretórios podem conter outros diretórios (ou pastas) chamados subdiretórios 

(ou subpastas). 

O número de diretórios aninhados é limitado pelo comprimento máximo do 

caminho para estes diretórios, e no Windows 10, este tamanho máximo é de 260 

caracteres.  

 



   

 

A  
Figuae 35 Mostra diferentes diretórios aninhados no explorador de ficheiros, assim 

como o caminho correspondente. 

No sistema de ficheiros, há diretórios que armazenam ficheiros específicos. 

• Users Folder – É o diretório onde o Windows armazena os ficheiros do 

utilizador, C:\Users\User_name\ 

• System Folder – a maioria dos ficheiros usados para correr o sistema 

operativo Windows estão armazenados no diretório C:\Windows\system32 

• Program Files – esta pasta é usada pela maioria dos programas de instalação 

para instalar aplicações. 

 

 
Figura 36 – imagem de um diretório específico com os seus ficheiros de programas. 

 
Também há algumas convenções quanto à definição dos nomes dos ficheiros e das 

suas extensões. 

No Windows a convenção é a seguinte: 

• O nome pode ter um máximo de 255 caracteres 

• Caracteres como a barra (slash) ou a barra invertida (backslash) (/ \) não 

são permitidos 

• Uma extensão é composta por no máximo 3 ou 4 letras, isso serve para 

identificar o tipo de ficheiro 



   

 

• Os nomes dos ficheiros não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas 

• Por omissão, as extensões dos nomes estão escondidas. 

 

No Windows 10 e no Windows 8.1, tem uma opção que lhe permite exibir as 

extensões aos nomes dos ficheiros, tal como mostra a figura. 

 

 
Figura 37 – detalhes sobre como ver a extensão de um ficheiro. 

 
Anteriormente referimos que alguns ficheiros podem estar escondidos. 

Provavelmente, isto acontece porque há um dos atributos do ficheiro que está 

definido como “escondido”. 

Outros atributos possíveis para os ficheiros são: 

• R - read-only - o ficheiro é acessível apenas para leitura; 

• A - archived - o ficheiro foi alterado e deve ser incluídona próxima 

cópia de segurança; 

• S - system file – este é um ficheiro do sistema, e será exibido um aviso 

se este ficheiro for tentado apagar ou modificado; 

• H - hidden - este ficheiro está escondido e não será mostrado na lista 

normal de ficheiros desta diretoria. 

 



   

 

 
Figura 38 – mostrando os atributos do ficheiro. 

 
 
 

Configuração do Windows com os painéis de controlo 

O Windows 10 permite configurar o sistema operativo de 2 maneiras, pela Settings 

App, e pelo Control Panel. 

 

 
Figura 39 – Windows Settings. 

 
 



   

 

 
Figura 40 – Control Panel. 

Os administradores de sistema normalmente preferem configurar o Windows 

através do painel de controlo. 

Para iniciar o painel de controlo, escreva “control panel” na caixa de pesquisa e 

clique no ícone correspondente que lhe aparecer nos resultados. Se fizer um clique 

com o botão do lado direito do rato, pode manter esta aplicação no menu do 

arranque para ser mais fácil encontrá-la no futuro. 

Também pode iniciar esta aplicação a partir da linha de comandos escrevendo 

“control”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41 – acesso ao Control Panel. 



   

 

O painel de controle do Windows 10 abre a vista de categorias quando arranca, mas 

qualquer uma das vistas lhe dá acesso a uma caixa de pesquisa que lhe permitirá 

aceder ao conjunto de itens do painel de controlo mais facilmente. 

 

 
Figura 42 – vista de categoria do Control Panel. 

 

 
Figura 43 – vista com ícones pequenos do Control Panel. 

 
O painel de controle tem as seguintes categorias: 

• System and Security – permite-lhe ver e configurar as definições de 

segurança tais como por exemplo a Windows Defender Firewall; 

• Network and Internet – permite-lhe configurar,verificar e resolver 

problemas relacionados com a rede e com partilha de ficheiros; 

• Hardware and Sound – a configuração de dispositivos tais como 

impressoras, alimentação imobilidade é feita nesta categoria; 



   

 

• Programs – permite-lhe mudar os programas que estão instalados no 

Windows assim como as atualizações do Windows, incluindo remover 

programas; 

• User Accounts – permite-lhe aceder às opções de administração das contas 

de utilizadores - user account control (UAC); 

• Ease of Access – nesta opção pode definir as opções que lhe permitem 

personalizar o seu Windows para utilizadores que tem necessidades 

especiais; 

• Clock and Region – aqui pode configurar as definições de data e hora, 

incluindo os seus formatos; 

• Appearance and Personalization – Permite-lhe configurar a barra de 

tarefas e de navegação, por explorador de ficheiros e os tipos de letra 

disponíveis. 

 

A opção de User Accounts permitir criar, mudar, e apagar contas de utilizadores. 

Uma conta administrativa é criada automaticamente quando o Windows é instalado. 

As contas de utilizador standard podem gerir a maior parte das definições da 

configuração do Windows, sem alterar as definições dos outros utilizadores. Estas 

contas normalmente dão acesso apenas aos respetivos ficheiros e pastas. 

Algumas das funcionalidades do utilitário User Accounts Necessitam de privilégios 

de administração e não estarão disponíveis para um utilizador com uma conta do 

tipo 11standard. 

 

 
Figura 44 – User Account. 



   

 

 

 
Figura 45 – definições para User Account. 

 
O User Account Control (UAC) monitoriza os programas no computador e avisa 

o utilizador quando uma ação pode representar um perigo para o computador. 

Do Windows 7 até ao 10, é possível ajustar o nível de monitorização que o UAC 

realiza. 

O nível padrão para a definição do UAC para a conta primária é "Notify me only 

when programs try to make changes to my computer”. 

 

 

 

Definições e configurações do ecrã 

As definições do ecrã no Windows 10 podem ser acedidas fazendo um clique com o 

botão do lado direito do rato numa área vazia no ambiente de trabalho, selecionando 

depois a opção Display do menu de contexto. 

Pode mudar a aparência de um ambiente de trabalho modificando a resolução com 

que o seu adaptador gráfico está a trabalhar. Se a resolução não for corretamente 

definida, isto pode causar o resultado inesperado por exemplo, pode deixar de 

conseguir ver o ambiente gráfico do Windows. 

Pode ainda alterar o nível de ampliação do ambiente de trabalho e o tamanho do 

texto na interface do seu Windows. 

 



   

 

 
Figura 46 – definições do ecrã para Windows 10. 

Os itens da opção de Display no painel de control do Windows 8 e Windows 7 

Display são: 

▪ Display – ecrã - Configure múltiplos ecrãs 

▪ Screen resolution - resolução do ecrã - número de pixeis na horizontal e na 

vertical. Números mais altos significam uma resolução maior, por exemplo, 

1920 x 1080 

▪ Orientation – orientação - isto define a orientação do ecrã, por exemplo é 

em formato de retrato (portrait) ou em formato de paisagem (landscape) 

podendo ainda definir se o ecrã vai estar invertido ou não, por exemplo para 

lhe permitir a projeção numa tela translúcida (Landscape, Portrait, flipped 

Landscape, flipped Portrait) 

▪ Refresh rate – frequência de refrescamento - isto define a frequência com 

que a imagem é redesenhada no ecrã, em Hertz (Hz). Quanto mais alto for 

esta frequência mais estável a imagem no ecrã parece ser 

▪ Display colors – cores - quanto maior for o número de bits definição da cor, 

maior número de cores que podem ser exibidas 

▪ Multiple displays – múltiplos ecrãs - 2 ou mais ecrãs podem ser ligados ao 

mesmo computador. O ambiente de trabalho pode ser definido para conter 

os ecrãs disponíveis (um grande ambiente de trabalho que se estende de um 



   

 

ecrã para o outro), ou pode ser definido de forma a ser replicado em cada um 

dos ecrãs disponíveis. 

 

 
Figura 47 – definições do ecrã para Windows 7 e 8. 

 

Configuração de alimentação 

 

As opções de power options no painel de control permitem lhe mudar as definições 

do consumo de energia determinados dispositivos ou do seu computador. 

Use estas opções para maximizar o desempenho da bateria ou para conservar a 

energia ao definir um plano de consumo de energia. 

Uma diferença importante é que no Windows 7 e 8, a definição de se o computador 

precisa de password quando acorda estava no menu de power options, e no 

Windows 10 esta opção está no menu de user accounts. Isto é importante para a 

perspetiva da segurança dos dados. 

O Windows tem planos de gestão de energia para definidos. Pode usar as definições 

padrão para criar os seus próprios planos personalizados. 

Has preset power plans. Use the default settings or create your own customized 

plans. 

Tenha atenção que as definições de gestão de energia vão variar de acordo com o 

hardware que for detetado. 

No Windows 8, pode escolher de entre as seguintes opções: 

• Exigir a password ao acordar (apenas Windows 7 e 8) 



   

 

• Definir a ação dos botões de ligar e desligar 

• Definir a ação para quando se fecha a tampa do portátil 

• Criar um novo plano de gestão de energia 

• Definir quando desligar o ecrã 

• Definir quando colocar o computador a dormir. 

 
Figura 48 – definições de gestão de energia. 

 
Figura 49 – ações de gestão de energia. 

 
Se o utilizador não quiser desligar completamente o computador, as seguintes 

opções estão disponíveis: 

• Do nothing – não fazer nada - o computador continua a funcionar 

normalmente; 



   

 

• Sleep – adormecer – os documentos, aplicações, e estado do sistema 

operativo são guardados na memória RAM. Isto permite ao 

computador acordar mais rapidamente; 

• Hibernate – hibernar – os documentos, aplicações, e estado do 

sistema operativo são guardados num ficheiro temporário no disco 

rígido. Com esta opção, o computador demora um pouco mais de 

tempo para acordar, mas não gasta energia enquanto estiver 

adormecido; 

• Turn off the display – desligar o ecrã – O computador continua a 

trabalhar, mas o ecrã fica desligado; 

• Shut down – desligar – desliga o computador. 

 

 

Itens no painel de controlo do sistema 

O item System Control Panel permite aos utilizadores ver informações básicas sobre 

o sistema, aceder a ferramentas e configurar estas definições avançadas do sistema. 

A janela do System Control Panel do Windows 10 pode ver-se na figura abaixo. Esta 

janela é semelhante para o Windows 7 e para o Windows 8. 

 

 

 

Figura 50 – itens no Control Panel. 



   

 

Propriedades do sistema 

▪ Computer Name – nome do computador - permite ver ou mudar o nome do 

computador o grupo de trabalho ou o domínio; 

▪ Hardware – permite aceder ao device manager e ajustar as definições para 

instalação de dispositivos; 

▪ Advanced – avançada - permite aceder às configurações para o desempenho 

de perfis de utilizador, arranque e recuperação do sistema; 

▪ System protection – proteção do sistema – permite aceder as opções de 

recuperação do sistema e definir pontos de recuperação do sistema e o 

espaço de disco que lhes pode ser atribuído; 

▪ Remote – remote - dá acesso às definições para ligação remota ao 

computador, incluindo remote assistance e remote desktop 

 

 
Figura 51 – propriedades do sistema. 

 

Gestor de dispositivos 

O device manager mostra uma lista de todos os dispositivos instalados no 

computador, permitindo diagnosticar e resolver problemas que estes dispositivos 

possam ter. 



   

 

O device manager usa ícones para indicar o tipo de problemas que possam existir 

num dispositivo. 

 
 

 
Figura 52 – significado dos ícones no Device Manager. 

 

 
Figura 53 – Device Manager. 

 

Ferramentas administrativas no painel de controlo 

O item administrative tools control panel contém um conjunto de ferramentas que 

são usadas para monitorizar e configurar o funcionamento do Windows.  

Este item do control panel evoluiu ao longo do tempo, e no Windows 7 ainda não 

tinha todas as funcionalidades que podem ser vistas no Windows 10. 

O item administrative tools control panel é invulgar no sentido em que é uma 

coleção de atalhos para várias aplicações que são ferramentas de administração do 

sistema. 

 



   

 

 
Figura 54 – Administrative tools. 

 

Uma destas ferramentas administração do sistema e a consola de gestão do 

computador (Computer Management). 

Esta ferramenta permite gerir muitos aspetos no trabalho do computador local ou 

até mesmo remoto numa única janela. 

A consola de gestão do computador dá acesso a 3 grupos de programas. 

 

 
Figura 55 – Computer Management no Administrative tools. 

 
O Event Viewer (visualizador de eventos) permite ver a história da aplicação, da 

segurança, e de outros eventos do sistema operativo.  



   

 

O Windows regista muitos eventos, classificados de acordo com a sua natureza ou 

de acordo com o seu tipo, tais como: 

• Information – informação sobre um evento relative ao sucesso de 

uma operação; por exemplo, um programa que carregou com sucesso; 

• Warning – aviso da indicação de um problema potencial com um 

componente de software; 

• Error – erro. Indicação de que existe um problema, mas não é preciso 

tomar nenhuma ação de imediato; 

• Critical – crítico. É preciso tomar ação imediatamente. Normalmente 

está relacionado com avarias ou bloqueios do sistema ou de outro 

software; 

• Success Audit (apenas para eventos relacionados com segurança) – 

auditoria bem-sucedida. Regista, por exemplo, um evento relativo a 

um login efectuado com sucesso; 

• Failure Audit (apenas para eventos relacionados com segurança) – 

auditoria não sucedida. Regista, por exemplo, um evento relativo a 

uma tentativa falhada de login. 

 

 
Figura 56 – visualizador de eventos no Administrative tools. 

 



   

 

 
Figura 57 – utilizadores e grupos locais no Administrative tools. 

 
Os Local Users e Groups facilitam a gestão dos utilizadores.  

Nesta aplicação, podem ser criados utilizadores e atribuir a sua filiação a grupos.  

Os grupos por sua vez partilham permissões e direitos que podem ser herdados 

pelos utilizadores que são os seus membros. 

O Windows disponibiliza contas de utilizadores e grupos de utilizadores pré-

definidos para facilitar a gestão dos utilizadores: 

• Administrators – administradores - têm controlo total sobre o 

computador e acesso a todos os ficheiros; 

• Guests – convidados - os utilizadores convidados podem usar o 

computador através de um perfil temporário que é criado no 

momento de login e apagado quando utilizador se desliga. As contas 

de utilizadores não estão disponíveis por omissão, e se necessitar de 

as usar vai ter que as habilitar na aplicação de gestão de contas de 

utilizadores; 

• Users – utilizadores - os utilizadores podem realizar tarefas comuns 

tais como correr aplicações e aceder à rede local e às impressoras de 

redes. Um perfil de utilizador uma vez criado, fica gravado no sistema. 



   

 

 

O Performance Monitor é diferente da informação de desempenho que está 

disponível no Task Manager ou no Resource Monitor. 

O objetivo da ferramenta Performance Monitor é fornecer um conjunto de relatórios 

detalhados criados a partir de dados específicos. 

 

 
Figura 58 – monitor de desempenho no Administrative tools. 

 
A consola de serviços (Services - SERVICES.MSC) Permite gerir todos os serviços no 

seu computador e em computadores remotos. 

Um serviço é um tipo de aplicação que corre em background com um objetivo em 

concreto, ou que está à espera de pedidos de serviços. 

Para reduzir os riscos de segurança, arranque apenas os serviços que forem 

necessários. 

 



   

 

 
Figura 59 – consola de Services no Administrative tools. 

 
Figura 60 – gestão de impressoras no Administrative tools. 

 
O utilitário Print Management Disponibiliza lhe uma Visão detalhada de todas as 

impressoras que estão disponíveis no seu computador. 

Este utilitário está disponível apenas nas Windows servers, Pro Enterprise, e 

Ultimate, e permite-lhe configurar e monitorizar de forma eficiente as impressoras 

quer diretamente ligadas quer de rede, incluindo as suas respetivas filas de 

impressão. 



   

 

Também lhe permite a replicação de uma configuração de uma impressora para 

múltiplos computadores da rede através do uso de políticas de grupo (group 

policies). 

 

 

Utilitário do sistema 

Os administradores podem usar a ferramenta de system information para recolher 

e exibir informação dos computadores locais e remotos. 

Esta ferramenta está desenhada de forma a permitir encontrar informação sobre 

software, drivers, configurações de hardware e componentes dos computadores de 

forma rápida. 

Pode também criar um ficheiro que contém toda a informação de um computador 

em particular. Para exportar o ficheiro do System Information, escolha File > Export, 

Escreva o nome do ficheiro, escolha a localização onde o quer guardar e finalmente, 

carregue em Save. 

Este utilitário pode ser chamado a partir da linha de comandos, através do nome 

msinfo32, ou pode ser chamado através tu e quando respectivo no Administrative 

Tools Control Panel. 

 

 
Figura 61 – System Information. 

 



   

 

A ferramenta System Configuration (MSCONFIG) é usada quando identificado 

problemas que impedem o Windows de arrancar corretamente: 

• General – permite aceder às opções de Normal startup, Diagnostic 

startup, e Selective startup; 

• Boot – Escolhe a versão do sistema operativo para arrancar, se tiver 

mais do que uma versão presente, ou permite ativar o Safe boot; 

• Services – lista os serviços que são arrancados com o sistema 

operativo. Permite escolher que serviços estarão ativos na próxima 

vez que o sistema arranque, para resolver e despistar problemas; 

• Startup – no Windows 7, exibe uma lista de todas as aplicações que 

são normalmente invocadas quando o Windows arranca. No Windows 

8.1 e 10, o utilizador deve usar esta definição na aplicação de Task 

Manager; 

• Tools – exibe uma lista de ferramentas de diagnóstico que podem ser 

úteis na resolução de problemas. 

 

Todas as definições do Windows estão armazenadas no registo (Registry). Quando 

um utilizador faz alterações estas alterações são também guardadas no registo. 

O registo consiste numa lista de Chaves e sub Chaves organizadas de forma 

hierárquica e representadas como uma árvore. Existe um limite máximo de 512 

níveis para o número de sub Chaves que podem ser registadas. 

O registo existe fisicamente na forma de base de dados, chamada “hives”, associada 

com cada um dos níveis de topo das Chaves de registo. 

Cada chave tem um valor. Os valores que consistem no nome do valor, o seu tipo de 

dados, e a definição ou dados que está associada com esse valor. Estes valores 

parametrizam a forma de operação do Windows. 

 

 



   

 

Figura 62 – Chaves principais e seu conteúdo no Windows Registry. 

 
O Registry Editor permite ao utilizador ver e fazer mudanças no registo do Windows.  

 

Se usar esta ferramenta de forma incorreta poderá causar problemas no hardware, 

nas aplicações, ou até mesmo no próprio sistema operativo, podendo chegar ao 

ponto de ter que reinstalar o sistema operativo. 

O editor de registos pode ser aberto usando uma busca no Windows o invocado a 

partir da linha de comandos. 

Pode procurar por regedit e abrir na janela de busca, ou simplesmente teclar 

regedit a partir da linha de comandos. 

 

 
Figura 63 – o utilitário regedit. 

 
O Microsoft Management Console (MMC) é uma aplicação que permite a criação de 

consolas de gestão personalizadas contendo coleções de utilitários e ferramentas 

quer da Microsoft quer de outros fabricantes. 

A primeira vez que se abre esta consola está vazia. Utilitários e ferramentas, 

conhecidos como snap-ins, podem então ser adicionados à consola. Também pode 

adicionar links para páginas web, tarefas, controlos activex, e pastas. 

A consola pode então ser salva e reaberta sempre que necessitar. Isto permite-lhe 

construir consolas de gestão com finalidades específicas, como mostra a figura 

abaixo. 

 



   

 

 

 
Figura 64 – Microsoft Management Console. 

 
O utilitário de Disk Management pode ser aberto fazendo um clique com o botão 

direito do rato no ícone do This PC ou Computer e escolhendo a opção de Manage. 

Também pode ser aberto a partir do Computer Management Control Panel ou na sua 

janela do Window usando as teclas Win+X e escolhendo a opção Disk 

Management. 

Além de poder ser usado para aumentar ao encolher partições, também pode usar 

esta ferramenta para fazer as seguintes tarefas: 

• Ver o estado de um disco 

• Atribuir ou mudar as letras atribuídas a um disco 

• Adicionar discos 

• Adicionar matrizes de discos 

• Designar a partição ativa. 

 



   

 

 
Figura 65 – aplicação de Disk Management. 

 

 
Figura 66 – detalhe da aplicação de Disk Management. 

 
O utilitário de Disk Management mostra-lhe o estado de cada disco. Um disco pode 

estar numa das seguintes condições: 

▪ Foreign - um disco dinâmico que foi movido de um outro computador 

Windows 

▪ Healthy - um volume que está a funcionar corretamente 

▪ Initializing - um disco básico que está a ser convertido num disco dinâmico 

▪ Missing - um disco dinâmico que está corrompido, desligado ou 

desconectado 

▪ Not Initialized - um disco que não contém uma assinatura válida 

▪ Online - um disco básico ou dinâmico que está acessível e não tem problemas 

▪ Online (Errors) - existem erros de I/O num disco dinâmico 



   

 

▪ Offline - um disco dinâmico que está corrompido ou indisponível 

▪ Unreadable - um disco básico ou dinâmico que tem uma falha de hardware, 

está corrompido, ou tem erros de I/O. 

 
A operação de montar um disco (Mounting a drive) refere-se a tornar a imagem de 

um disco legível como um volume. 

Os ficheiros ISO podem ter o seu conteúdo escrito para o disco, mas também podem 

ser montados em discos virtuais. 

Para montar uma imagem, abra o file Explorer, selecione o ficheiro ISO 

correspondente, e na parte superior da janela escolha o menu de Manage que está 

na opção de Disk Image Tools e escolha Mount. 

O ficheiro ISO irá ser montado como um drive removível, e o drive é uma imagem 

ISSO montada como um volume.  

Também pode criar um ponto de montagem que é semelhante a um atalho, ou ainda 

criar um ponto de montagem que faz este drive aparecer como se fosse uma pasta. 

 

 
Figura 67 – montando um drive no Windows. 

 
Para manter e otimizar o armazenamento de disco, pode usar várias ferramentas 

disponíveis no Windows. 

Um desfragmentador de disco rearranja os pedaços de dados não contíguos numa 

única localização, permitindo que o sistema operativo corra de forma mais rápida.  

 



   

 

Não realize esta operação em discos ssds uma vez que estes são otimizados pelo seu 

próprio controlador e pelo seu próprio firmware. 

No entanto, pode realizar esta operação em discos híbridos SSD porque estes usam 

discos rígidos para armazenar os seus dados. 

No Windows 8 e 10, esta operação é chamada de otimização (Optimize). No 

Windows 7 esta opção é chamada de Defragment Now, acessível a partir do menu 

das propriedades do disco, ou das opções disponíveis File Explorer no Windows 8 e 

10. 

A ferramenta de Optimize Drives permite-lhe fazer uma análise antes de Tomar a 

decisão de fazer a otimização. 

Também pode otimizar o espaço disponível fazendo uma operação de Cleanup. 

 

 
Figura 68 – propriedades de um drive local. 

 
As ferramentas de Disk Error-Checking verificam a integridade dos ficheiros e das 

pastas ao analisar a de erros físicos na superfície do disco rígido. 

 



   

 

A ferramenta repara os erros do sistema de ficheiros e verifica o disco, procurando 

sectores danificados. Neste processo, também tenta recuperar os dados que possam 

estar armazenados nos setores danificados. 

No File Explorer ou File Manager, faça click com o botão direito do rato no disco, e 

selecione Properties. Selecione a aba de Tools e escolha Check ou Check Now no 

Windows 7. 

No Windows 8, escolha Scan Drive para tentar recuperar os dados armazenados em 

sectores danificados. No Windows 7, escolha Scan for and attempt recovery of 

bad sectors. 

No Windows 8 e 10, clique em Check Results depois da verificação. Isto vai abrir aqui 

uma janela do Event Viewer que lhe vai mostrar as entradas registadas para esta 

atividade. 

 

 
Figura 69 – verificação de erros. 

 

Instalação e configuração de aplicações 

A maior parte das aplicações usam processos de instalação automático que arranca 

quando discute a aplicação é inserido num leitor ótico, ou quando o programa de 

instalação é ativado. 

 



   

 

O utilizador deve seguir as instruções do assistente de instalação e dar informação 

quando ela for solicitada. 

A maior parte dos processos de instalação de software no Windows precisa da 

intervenção do utilizador, o que quer dizer que o utilizador deve definir algumas das 

opções que o software irá depois utilizar. 

Existem outros tipos de instalações tal como referidos na figura seguinte. 

 

 
Figura 70 – tipos diferentes de instalação. 

 
A instalação local pode acontecer a partir do disco rígido, CD, DVD, ou volume USB. 

Para fazer uma instalação local, insira o CD ou DVD ou a pen USB ou abra o programa 

de instalação que previamente colocou num dos seus volumes. 

Se o software de instalação não arrancar automaticamente, poderá ter que procurar 

o programa de instalação e executá-lo manualmente. 

O software de instalação normalmente tem uma extensão EXE ou MSI (Microsoft 

Silent Installer). 

Se tiver problemas, pode tentar reparar ou desinstalar a aplicação. 

Além do processo descrito acima, o Microsoft 8 e 10 dão acesso à Microsoft store, tal 

como mostra a figura. 

Tenha em consideração que aplicações mais antigas podem não correr de forma 

adequada em sistemas operativos mais recentes. 

Se isto acontecer, localize o ficheiro executável desta aplicação. Isto pode ser feito 

fazendo um clique com o botão direito do rato no atalho da aplicação e selecionando 

a opção Open file location. 

Seguidamente, faça clique com o botão direito do rato no ficheiro executável e 

escolha Properties. 

 



   

 

Na aba de compatibilidade, mostrada na figura seguinte, pode correr o Windows 

compatibility troubleshooter  ou configurar manualmente o modo de 

compatibilidade para esta aplicação. 

 

 
Figura 71 – propriedades de uma aplicação. 

 
Se uma aplicação for desinstalada incorretamente, pode deixar ficheiros 

desnecessários e entradas de registo desnecessárias no seu Windows, o que 

desperdiça espaço de disco e recursos do sistema. 

A Microsoft recomenda que use sempre o utilitário de programs and features no 

control panel quando remover, alterar, ou reparar aplicações.  

Esta ferramenta irá guiá-lo através do processo de remoção do software e removerá 

todos os ficheiros que foram instalados tal como se mostra na figura. 

Algumas aplicações podem incluir um utilitário de desinstalação que ficará 

localizado no menu ou na pasta dessa própria aplicação. 

 



   

 

 
Figura 72 – Desinstalação de uma aplicação. 

 
Tenha em consideração que permitir aos utilizadores instalar software em 

computadores que são propriedade de uma empresa ou organização pode ser um 

risco de segurança. 

Os utilizadores podem ser enganados e levados a descarregar software malicioso 

que pode causar perda de dados através de roubo, encriptação ou destruição dos 

ficheiros. 

O software malicioso, conhecido como malware, pode infetar todos os 

computadores que estiverem ligados a uma rede, causando perdas e danos 

generalizados. 

Como técnico, é importante implementar políticas relacionadas com a instalação de 

software e garantir que estão ativos e atualizados os aplicativos de proteção 

antivírus e anti malware como por exemplo, o Windows Defender. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Sistemas Operartivos Linux, macOS e para dispositivos móveis 

 

Código aberto e código fechado 

Tal como os computadores de secretária e portáteis, os dispositivos móveis também 

usam sistemas operativos para correr software.  

Alguns utilizadores podem ter a necessidade de modificar software, mas para isso, 

eles precisam de poder ver e alterar o código-fonte desse software. Quando um 

desenvolvedor de software decide tornar o código fonte disponível à comunidade, 

este software é dito de código aberto (open source). Se o código-fonte de um 

programa não for publicado para a comunidade, este software é dito de código 

fechado (closed source).  

Os mais comuns sistemas operativos para dispositivos móveis são o Android e o iOS. 

O Android é desenvolvido pela Google e o iOS é desenvolvido pela Apple. Como um 

Android é baseado no Linux (no kernel Torvalds), é um sistema operativo de código 

aberto. 

As aplicações ou apps são escritas e compiladas para um sistema operativo 

específico tal como por exemplo que, o Apple ios, o Android, ou o Windows. 

Normalmente, os dispositivos móveis tais como tablet ou smartphones, vêm para 

instalados com um conjunto de aplicações que lhes dão as suas funcionalidades 

básicas. 

Há aplicações que permitem fazer chamadas telefónicas, enviar e receber e-mail, 

ouvir música, fazer fotos, e jogar videojogos. Em vez de serem instaladas de um disco 

ótico, como por exemplo um CD, estas apps são descarregadas de sites da Internet 

conhecidos como Online Application Repository. Cada sistema operativo tem o seu 

próprio repositório de aplicações, no caso da Google há o Google Play, no caso da 

Apple existe a App Store.  

As apps para os dispositivos Apple ios podem ser descarregadas sem custo ou 

compradas a partir da App Store. A Apple usa um modelo “walled garden” o que 

significa que as apps que são disponibilizadas aos utilizadores na app store, têm que 

ser submetidas e aprovadas pela Apple antes de serem disponibilizadas online. Isto 

ajuda a prevenir a disseminação de malware e de código malicioso. 

 



   

 

As apps para Android estão disponíveis quer no Google Play ™ quer em sites de 

outras empresas, como por exemplo a Amazon App store. As apps Android correm 

num ambiente controlado (sandbox) e apenas têm os privilégios que lhes forem 

concedidos pelo utilizador.  

As apps de outros fabricantes podem ser instaladas diretamente usando um ficheiro 

do tipo Android Application Package (apk). Isto dá aos utilizadores a possibilidade 

de instalarem aplicações sem terem que ir ao interface da loja online, o que é 

conhecido como sideloading. 

 

Android 

No Android, um ecrã é definido como um ecrã principal (home screen), e outros 

ecrãs que podem ser acedidos deslizando o ecrã principal para a direita ou para a 

esquerda. 

No interface Android, pode encontrar diferentes iconos de navegação. O sistema 

operativo Android® usa a barra de sistema para navegar dentro das aplicações e 

entre os ecrãs. 

A barra de sistema contém os seguintes botões: 

▪ Back  

▪ Home  

▪ Recent Apps 

▪ Menu 

 

 

 



   

 

 
Figura 73 – ecrã principal do Android. 

Cada dispositivo Android® tem uma área que contém ícones, tal como o relógio, 

estado da bateria, estado da rede Wi-Fi, e identificação das redes móveis a que está 

conectado. As aplicações como por exemplo o e-mail, o SMS, o Facebook®, podem 

também exibir ícones de estado que indicam a sua atividade. Para abrir a área de 

notificações em dispositivos Android® faça deslizar o topo do ecrã para baixo. 

 

Apple iOS 

A interface iOS® trabalha de forma semelhante ao interface Android®, mas há 

algumas diferenças importantes: 

• Não há ícones de navegação - um botão físico pode ter que ser pressionado 

em vez de tocar um dos ícones da navegação 

• Não há widgets - apenas as apps e outro tipo de conteúdo podem ser 

instalados nos ecrãs dos dispositivos iOS®; 

• Não há Atalhos para as apps - cada no ecrã do dispositivo é a app real, não é 

um atalho. 

Ao contrário do Android®, os dispositivos iOS® não usam os ícones de navegação 

para desempenhar funções. Algumas das funções mais comuns desempenhadas pelo 

botão do dispositivo incluem: 

• Acordar o dispositivo 



   

 

• Regressar ao ecrã principal 

• Ativar a Siri ® ou o comando de voz. 

 

Os dispositivos iOS® têm um centro de notificações que exibe todos os alertas numa 

única localização. Estas são algumas das definições mais comuns: 

• Os dispositivos iOS® Permitem ao utilizador um acesso rápido às definições e 

parametrizações mais comuns mesmo quando o dispositivo está bloqueado; 

• A partir do ecrã do definições mais comuns, o utilizador pode: 

• Definir configurações tal como modo de avião, Wi-Fi, Bluetooth, não 

incomodar, etc.; 

• Ajustar o brilho do ecrã; 

• Controlar o music player; 

• Aceder ao Airdrop; 

• Aceder à lanterna, relógio, calendário e câmara. 

 

 

Características comuns em dispositivos móveis 

A maior parte dos dispositivos móveis podem ser usados em orientação de retrato 

(na vertical) ou de paisagem (na horizontal). Um sensor dentro do dispositivo, 

conhecido como acelerómetro, deteta a forma como o dispositivo está a ser seguro 

pelo utilizador e ajusta a orientação do ecrã de forma adequada. 

Alguns dispositivos têm giroscópios que dão ainda maior precisão à leitura dos 

movimentos. O giroscópio permite que um dispositivo seja usado como um 

mecanismo de controlo para por exemplo jogos de automóveis onde o próprio 

dispositivo funciona como se fosse um volante. 

Em ambientes de alta luminosidade pode ser necessário aumentar o brilho do ecrã 

para que este consiga ser legível. Inversamente, em ambientes de pouca 

luminosidade, pode ser útil baixar o brilho do ecrã para maior conforto do utilizador. 

Alguns dispositivos podem ser configurados para auto ajustar o brilho do ecrã em 

função da luminosidade exterior. Este tipo de dispositivos tem um sensor luminoso 

que é usado nesta função. 

 



   

 

O global positioning system (gps) é um sistema de navegação que determina a 

localização geográfica e temporal do dispositivo, usando mensagens que são 

enviadas a partir de satélites colocados na órbita da terra. 

Um receptor gps precisa de pelo menos 4 satélites para calcular a sua posição 

baseada nas mensagens que cada um deles emite. Os serviços de GPS permitem às 

apps e ao sistema operativo conhecer a localização do dispositivo e oferecer serviços 

que são específicos para a zona onde o dispositivo está, algo que é conhecido como 

geolocalização ou geotracking. 

 
Os Indoor Positioning Systems (IPS) podem determinar a localização do dispositivo 

através da triangulação de outros sinais de rádio tais como, por exemplo, sinais de 

Wi-Fi. 

Um assistente digital, às vezes chamado de assistente virtual, é um programa que 

compreende uma conversa natural e realiza tarefas para o utilizador. Estes 

assistentes digitais funcionam usando algoritmos de inteligência artificial, 

aprendizagem máquina, e reconhecimento de voz para compreender comandos 

ditos no estilo conversacional. 

Combinando pedidos feitos por voz com outro tipo de dados virgula como por 

exemplo a localização GPS, estes assistentes podem desempenhar diferentes tarefas, 

por exemplo tocar uma canção específica, fazer uma pesquisa na web, tomaram 

apontamento, ou mandar um e-mail. 

Poderá aceder ao Google Assistant num dispositivo Android, dizendo simplesmente 

“ok Google”. 

Para aceder à Siri num dispositivo iOS, mantenha carregado o botão do seu 

dispositivo e a Siri irá ativar-se e começar a ouvir os seus pedidos. Alternativamente, 

A Siri pode ser configurada para começar a ouvir aos seus pedidos quando disser 

“Hey Siri”. 

 

 

Cópias de segurança, acesso remoto e bloqueio remoto 

Diz-se que é feita uma cópia de segurança remota quando um dispositivo copia os 

seus dados para um armazenamento na cloud usando uma aplicação de backup. 

 



   

 

A maior parte dos sistemas operativos é fornecido com a possibilidade de utilização 

dos serviços de cloud do vendedor, como por exemplo icloud para o iOS, Google Sync 

para o Android, e OneDrive para a Microsoft.  

O utilizador pode ativar backups automáticos para cloud dos seus dados, aplicações 

e definições. Também existem fornecedores que não estão diretamente ligados ao 

sistema operativo como por exemplo, a Dropbox.  

Outra opção possível é de configurar o Mobile Device Management (MDM) para 

fazer o backup automático dos dispositivos. 

É também possível e desejável sincronizar os seus contactos com a sua conta da 

Apple ou da google, de forma que não perca os seus dados de contato quando o seu 

dispositivo móvel avariar. 

Se perder o seu dispositivo móvel ou se este for roubado, é possível encontrá-lo 

usando uma aplicação de localização. Esta aplicação deve ser instalada e configurada 

nos dispositivos móveis antes de o perder. 

Quer o android quer o iOS têm aplicações para localizar remotamente um 

dispositivo.  

O Android device manager permite que o utilizador localize, passa tocar, ou bloqueie 

um dispositivo android, ou ainda, permite-lhe apagar os dados do dispositivo.  

Os utilizadores iOS podem usar a aplicação find my iphone. 

Depois do dispositivo ser localizado, pode realizar funções adicionais tais como 

mandar uma mensagem ou tocar um som. 

Também existem apps feitas por outros fabricantes que permitem implementado 

serviços de localização. 

Se não for possível localizar o dispositivo móvel, há outras funcionalidades de 

segurança que podem impedir que os seus dados fiquem comprometidos. 

Duas das mais comuns características de segurança são: 

• Remote lock (iOS = lost mode, Android = lock): permite-lhe bloqueado o 

dispositivo como uma palavra-chave para que outros não possam aceder aos 

dados dentro do dispositivo; 

• Remote wipe (ios = erase phone, android = erase): a funcionalidade de 

limpeza remota permite-lhe apagar todos os dados do dispositivo e devolvê-

lo ao estado original de fábrica. 

 



   

 

Para recuperar os dados para o dispositivo, os utilizadores android devem 

configurar o dispositivo usando uma conta do gmail, e os utilizadores iOS devem 

sincronizar o seu dispositivo usando o iTunes. 

Os sistemas operativos móveis estão normalmente protegidos por um conjunto de 

restrições impostas pelo software. Uma cópia não modificada do iOS, por exemplo, 

apenas permitirá a execução do código autorizado, permitindo um acesso muito 

limitado ao seu sistema de ficheiros. 

O Rooting e o Jailbreaking são 2 dos métodos usados para remover restrições e 

proteções que estão normalmente instaladas NOS sistemas operativos móveis. 

O Rooting é usado em dispositivos Android para ganhar acesso privilegiado de 

administrador (root level access), Permitindo modificar código ou instalando 

software não validado para esse dispositivo. 

O Jailbreaking é tipicamente usado nos dispositivos ios Para remover as restrições 

do fabricante, permitindo a utilizador correr código não validado e dando acesso 

total ao sistema de ficheiro e aos vários módulos do sistema operativo. 

Fazendo rooting ou jailbreaking num dispositivo móvel, o ambiente gráfico de 

interface com o utilizador pode ser muito alterado, assim como podem ser feitas 

alterações ao sistema operativo para melhorar a velocidade e o Tempo de resposta, 

permitindo ainda a instalação de software de origem não autenticada. 

Tal como um sistema operativo de um computador de Secretária ou de um portátil, 

é possível atualizar ou aplicar pacotes de serviço aos sistemas operativos dos 

dispositivos móveis. Normalmente, as atualizações adicionam funcionalidades ou 

trazem melhorias no desempenho, e os pacotes de serviço destinam-se a corrigir 

problemas encontrados no sistema operativo. 

O sistema operativo Android faz atualizações de forma automática. Quando um 

fabricante, mas assim que instalar uma atualização num dispositivo, é enviada uma 

notificação para esse dispositivo que indica que há uma atualização a fazer. O 

processo é semelhante no sistema operative iOS. 

 

Sistemas operativos Linux e macOS 

Há vários sistemas operativos nesta família, normalmente chamados de sistemas 

operativos ix (ix Operating Systems). 

 



   

 

▪ Unix 

• O Unix é um sistema operativo proprietário escrito na linguagem de 

programação C; 

• O macOS e o iOS estão baseados na versão de Unix Berkley Standard 

Distribution (BSD). 

 

▪ Linux 

• Os sistemas operativos Linux são usados em sistemas embebidos, 

sistemas usáveis, smartwatches, smartphones, netbooks, PCs, servers 

e super computadores;  

• Há muitas distribuições (distros) diferentes do Linux, incluindo 

SUSE®, Red Hat®, CentOS®, Fedora®, Debian®, Ubuntu®, e Mint®. 

• O Android, e muitas outras distribuições de sistemas operativos são 

baseadas no núcleo (kernel) do Linux. 

 

▪ macOS 

• Este sistema operativo para computadores Macintosh está 

desenvolvido sobre o núcleo do UNIX, e portanto, é um sistema 

operativo de código fechado proprietário; 

• O macOS suporta um método de instalação remota chamado NetBoot 

 

Diferentes distribuições Linux são comercializadas com diferentes pacotes de 

softwares, mas os utilizadores podem decidir o que manter ou remover no seu 

sistema, adicionando ou removendo pacotes de software. O interface gráfico do 

Linux é constituído por um número de subsistemas que também podem ser 

removidos ou substituídos pelo utilizador. O Ubuntu Linux usa o Unity como a sua 

interface por omissão.  

A interface gráfica do Linux tem a capacidade de disponibilizar múltiplos ambientes 

de trabalho ou múltiplos desktops. A Canonical tem um website que simula a 

interface com o utilizador da Unity e permite fazer uma visita virtual as principais 

características deste ambiente. (pode ver mais informação em 

http://tour.ubuntu.com/en/). 

 

http://tour.ubuntu.com/en/


   

 

 
 
 

 
Figura 74 – ecrã principal do Ubuntu. 

 
Uma das principais diferenças entre as versões mais velhas do OS X e do macOS é a 

introdução do Aqua GUI. No macOS, o Mission Control é uma forma rápida de ver 

tudo o que está atualmente aberto no seu Mac. O Mission Control permite-lhe 

organizar as suas aplicações em múltiplos ambientes de trabalho. 

Para navegar no sistema de ficheiros, o macOS inclui a aplicação Finder, que têm 

funcionalidades semelhantes ao Windows File Explorer. 

O macOS permite-lhe partilhar o seu ecrã com outros utilizadores que estejam usar 

versões compatíveis do sistema operativo, permitindo até que estas controlem 

remotamente o seu computador. 

 

 
Figura 75 – ecrã principal do macOS. 



   

 

Quer no Linux quer no Mac OS, o utilizador pode comunicar com o sistema operativo 

usando a interface de linha de comandos (Command Line Interface - CLI). para maior 

flexibilidade, os comandos que aceitam parâmetros ou opções são normalmente 

precedidos pelo caracter de traço - (dash). 

A maior parte dos sistemas operativos disponibiliza um interface gráfico. Apesar dos 

comandos poderem ser acedidos através da interface de linha de comandos, os 

sistemas operativos normalmente invocam o ambiente gráfico quando arrancam, 

escondendo a interface de linha de comandos do utilizador. 

Uma das formas de aceder à interface de linha de comandos num sistema operativo 

baseado num ambiente gráfico é através de uma aplicação de emulação de terminal. 

Estas aplicações permitem ao utilizador aceder ou interface de linha de comandos e 

normalmente têm um nome semelhante a terminal. 

 

 

 
Figura 76 – camadas num sistema operativo típico. 

 
Um programa chamado Shell interpreta os comandos introduzidos no teclado e 

passa-os para o sistema operativo. Quando um utilizador faz login no sistema, o 

programa de login arranca o Shell. Depois disto, um utilizador autorizado pode 

começar a interagir com o sistema operativo através de comandos baseados em 

linhas de texto. 

Os utilizadores interagem com o núcleo através do Shell. O núcleo é responsável por 

reservar tempo de CPU e Memória a cada um dos processos. Também é responsável 



   

 

como gerir o sistema de ficheiros e as comunicações de resposta às chamadas do 

sistema. 

A figura abaixo mostra o terminal disponível no macOS, mas há outros emuladores 

de outros fabricantes igualmente disponíveis no mercado. 

 
Figura 77 – seção de linha de comandos no terminal. 

 
 
 
 

Backup em Linux e em macOS 
 
O processo de fazer cópias de segurança de dados consiste em fazer uma cópia (ou 

várias) dos dados para sua salvaguarda. Quando o processo de cópia de segurança 

está completo, essa cópia é chamada de backup. 

Os backups podem ser feitos com um simples comando de cópia, mas existem muitas 

ferramentas e técnicas que tornam este processo automático e transparente para o 

utilizador. O Linux não tem uma ferramenta integrada para fazer cópias de 

segurança, no entanto, há muitas ferramentas comerciais e de código aberto que 

permitem fazer esta tarefa tais como Amanda, Bacula, Fwbackups, e o Déjà Dup. 

O macOS inclui uma ferramenta de backup chamada Time Machine, na qual os 

utilizadores escolhem um disco externo para ser usado como disco de backup.  

O Time Machine prepara o disco externo para receber backups, e quando o disco 

está pronto, faz backup incrementais de forma periódica. O Time Machine também 

guarda alguns backups localmente no seu sistema, pelo que, se o seu disco externo 

não estiver disponível, pode ainda assim ser capaz de recuperar alguns ficheiros. 

 



   

 

 
Figura 78 – a aplicação Time Machine. 

 
 

Utilitários de disco em Linux e macOS 
 
Para ajudar a diagnosticar e resolver problemas NOS discos rígidos, a maior parte 

dos sistemas operativos atuais inclui ferramentas e utilitários de gestão de discos. O 

Ubuntu Linux inclui um utilitário chamado Disks, no qual os utilizadores podem 

realizar as tarefas mais comuns de gestão dos discos incluindo gestão de partições, 

montar e desmontar volumes, formatar discos, e correr ferramentas de análise e de 

criação de relatórios. 

O sistema operativo macOS inclui o Disk Utility, que além de suportar a maior parte 

das tarefas de manutenção de discos, também permite verificar e reparar as 

permissões nesses volumes. A reparação de permissões do disco é uma tarefa que 

costuma resolver muitos problemas no macOS. 

O Disk Utility também pode ser usado para fazer cópias de segurança para ficheiros 

de imagem de disco e para fazer uma recuperação do disco a partir de ficheiros de 

imagem de disco. 

Abaixo estão algumas das tarefas mais comuns de manutenção que podem ser 

realizadas usando esta ferramenta: 

• Partition management – gestão de partições - criar apagar ou 

redimensionar partições; 

• Mount or Unmount disk partitions – montar ou desmontar 

partições de disco - no sistemas operativos do tipo ix, montar uma 

partição normalmente significa ligar uma partição de um disco ou um 



   

 

ficheiro de imagem de disco (normalmente um ficheiro do tipo .iso) a 

uma determinada pasta; 

• Disk Format – formatar o disco; 

• Bad Sector Check – verificação de sectores danificados - 

quando um setor está marcado como estando danificado, o 

sistema operativo sabe que não pode usá-lo para guardar 

dados, pelo que a sua existência não prejudica o 

funcionamento do sistema. note que a existência de setores 

danificados num disco rígido pode significar que o disco está a 

avariar, e nestes casos, recomenda-se a sua substituição; 

• Query S.M.A.R.T. attributes – verificar atributos S.M.A.R.T. -a 

tecnologia S.M.A.R.T. pode identificar problemas com a saúde 

de um disco rígido. O objective da tecnologia S.M.A.R.T. é 

antecipar a falha de um disco rígido, permitindo ao utilizador 

mover os seus dados para um disco bom antes de que a falha 

torne o sistema inutilizável. 

 

Agendamento de tarefas 
 

As tarefas de manutenção podem ser calendarizadas e realizadas de forma 

frequente para prevenir ou detetar precocemente a existência de problemas. Para 

evitar o esquecimento na realização destas tarefas, os computadores podem ser 

programados para realizar estas tarefas de forma automática. 

Duas tarefas que podem ser calendarizadas e realizadas de forma automática são as 

cópias de segurança (back-ups) e a verificação de discos. 

No Linux e no macOS, o serviço cron está responsável pela realização de tarefas 

agendadas. Como é um serviço, o cron corre no sistema operativo em background, e 

executa as tarefas nas datas e horas pré definidas. O cron usa uma agenda chamada 

cron table que pode ser editada e alterada com o comando crontab. 

 

 

 



   

 

Segurança 

É habitual associarmos usernames, passwords, certificados digitais e chaves de 

encriptação, entre outros, a um utilizador. Devido ao número crescente de 

credenciais de segurança necessárias, os sistemas operativos modernos 

disponibilizam no serviço para as gerir. Para aplicações e outros serviços que 

precisa de utilizar estas credenciais podem assim consultar o serviço de gestão de 

credenciais de segurança. 

O gnome-keyring é um serviço de gestão de credenciais para o ubuntu linux.para 

aceder ao gnome-keyring no ubuntu linux, clique em dash > procure por key > 

clique em passwords and keys. 

O keychain é o gestor de credenciais de segurança para o macOS. Para invocar o 

keychain no macOS, vá a applications > utilities > keychain access. 

 

 

Permissões básicas para ficheiros e directórios em unix 

Para organizar o sistema e reforçar as fronteiras dentro do sistema, o unix usa 

permissões de ficheiros. Cada ficheiro e diretoria num sistema unix têm associados 

um conjunto de permissões que define o que é que o dono, o grupo, e os outros 

(owner, group, world, ou user, group, other) podem fazer com esse ficheiro ou 

diretoria. 

O único utilizador que pode sobrepor se às definições de ficheiros no unix é o 

utilizador root. Este tipo de acesso é frequentemente necessário para realizar 

tarefas de manutenção e administrativas. 

 

Figura 79 – valores para atributos de ficheiro e de pasta. 



   

 

Administração em linux 

Os administradores de sistemas podem usar o terminal para monitorizar i controlar 

utilizadores, processos, endereços IP, e outras tarefas. Estes são exemplos de 

comandos mais comuns: 

• Passwd – permite ao utilizador mudar a sua password 

• Ps - permite ao utilizador monitorizar os seus processos 

• Kill - é usado para terminar um processo que o utilizador tenha 

iniciado 

• Ifconfig – semelhante ao comando ipconfig do Windows, este 

comando está desactualizado, devendo ser usado o comando “ip 

address” 

• Iwconfig - permite ao utilizador definir e ver as definições da rede 

wireless 

• Chmod - este comando é usado para mudar as permissões de ficheiros 

e de directórios 

• Ls - lista os ficheiros num diretório, dando informação sobre 

permissões, links, tamanho do ficheiro, datas e horas de criação e de 

modificação, nome do ficheiro etc. 

 

 
Figura 80 – dados devolvidos pelo comando ls -l. 

 
Os utilizadores também usam o terminal para monitorizar e controlar os 

utilizadores, os processos, os endereços IP, e outras tarefas. Estes são alguns dos 

comandos mais comuns: 

• Sudo – (Super User Do) dá privilégios de root ao utilizador sem que 

este tenha que mudar o seu perfil 

• Chown - permite ao utilizador mudar o dono de um ficheiro ou grupo 

de ficheiros 



   

 

• Apt-get – é usado para instalar i gerir software em distribuições Linux 

baseadas em Debian 

• Shutdown – este comando reinicia o sistema operativo 

• Dd - (Disk Duplicate) é usado para copiar ficheiros e partições e criar 

ficheiros temporários de swap. 

 

 
Figura 81 – alguns comandos de administrador. 

 
 

O profissional IT: Ética, Atitude, Aprendizagem 

Um técnico de tecnologias de informação é alguém que terá acesso a informação 

potencialmente muito sensível e pessoal. É preciso compreender que, em primeiro 

lugar, o seu cliente confia em si, e portanto esta confiança tem que ser recíproca, ao 

ser digno da confiança que é depositada em si. 

Uma das regras mais simples de seguir é a de que os ficheiros num computador de 

um cliente são sagrados: secretos, confidenciais e pessoais. 

Ao liderar com um cliente, é às vezes mais fácil definir aquilo que não deve ser feito. 

A lista seguinte descreve as coisas que não devem ser feitas quando estiver a 

interagir com um cliente: 

• Não minimize os problemas do cliente 

• Não use jargão, abreviaturas, acrónimos, nem calão profissional 

• Não tenha uma atitude negativa nem um tom de voz ameaçador 

• Não discuta com o cliente nem tenha uma atitude defensiva 

• Não faça comentários culturalmente inadequados 

• Não relate as suas experiências com clientes nas redes sociais 



   

 

• Não seja preconceituoso nem insultuoso para com o cliente 

• Evite distrações e não interrompa o cliente quando este estiver a falar 

• Não atende as chamadas pessoais quando estiver a trabalhar com um cliente 

• Não fale com os seus colegas de trabalho sobre assuntos inadequados quando 

estiver a trabalhar com um cliente 

• Evite interrupções desnecessárias ou abruptas 

• Não transfira uma chamada telefónica sem explicar ao cliente o que se vai 

passar e sem ter a sua concordância 

• Não faça comentários negativos sobre outros técnicos ao cliente. 

Pode haver leis e regulamentos europeus, nacionais, federais, locais, da sua empresa, 

que o obriguem a registar ou fazer os documentos relacionados com o seu trabalho. 

As políticas de conformidade aos regulamentos frequentemente especificam que 

dados devem ser recolhidos e durante quanto tempo estes dados devem ser 

mantidos em arquivo. Algumas destas regras podem ter implicações NOS processos 

e procedimentos internos da sua empresa. Alguns regulamentos podem exigir 

manter registos detalhados sobre como os dados são acedidos e usados. 

Ignorar ou violar estas regras e regulamentos (ou até Leis) pode ter consequências 

severas, incluindo multas, despedimento, e até prisão. 

Respeite sempre os seus clientes assim como os seus bens, incluindo computadores, 

periféricos, etc., mas também informação que pode estar armazenada nestes 

dispositivos como por exemplo:  

• Emails  

• Listas de telefone e listas de contactos 

• Registos ou dados no computador 

• Cópias em papel, informação ou dados deixados na secretária do cliente. 

As leis variam do país para país, mas geralmente, as seguintes ações são 

consideradas ilegais: 

• Não é permitido fazer alterações do software ou hardware do cliente sem a 

sua prévia autorização 

• Não é permitido aceder às contas de colegas, clientes, aos seus ficheiros 

privados ou às suas mensagens de e-mail sem a sua prévia autorização 



   

 

• Não é permitido instalar, copiar, ou partilhar conteúdos digitais, incluindo 

software, música virgula texto, imagens, o vídeo, em violação do copyright e 

dos acordos de instalação de software, e das leis aplicáveis. As leis de 

copyright e trademark podem variar de região para região, e por isso deve 

conhecê-las para as poder cumprir 

• Não é permitido usar os recursos de um cliente para fins comerciais 

• Não é permitido disponibilizar os recursos de um cliente a utilizadores não 

autorizados 

• Não é permitido usar os recursos de um cliente para atividades ilegais. Isto 

pode incluir, por exemplo, obscenidade, pornografia infantil, ameaças, 

infração de copyright, pirataria na internet, difamação, roubo, roubo de 

identidade, acesso não autorizado, etc. 

• Não é permitido partilhar informação confidencial do cliente. 

 

Adicionalmente, deve considerar que: 

• É ilegal instalar ou usar software sem que disponha da licença adequada 

• Um exemplo de uma licença pessoal de software pode ser o End User License 

Agreement (EULA) 

• Uma licença corporativa ou de empresa é uma licença que é detida por uma 

empresa para uso na empresa 

• O licenciamento de código aberto é uma licença de copyright para software 

que permite que os desenvolvedores possam modificar e partilhar o código 

aberto 

• Se usa software no seu negócio, provavelmente deve comprar uma licença 

comercial 

• O Digital rights management (DRM) é software que está construído para 

impedir o acesso ilegal a conteúdo digital e aos seus dispositivos. 

 

Se descobrir atividades ilegais num computador ou na rede na qual está a trabalhar, 

no mínimo, documente o seguinte: 



   

 

• Razão inicial para aceder a esse computador ou à rede 

• Data e hora da descoberta 

• Periféricos que estavam ligados a esse computador 

• As ligações de rede desse computador 

• Localização física desse computador 

• A disposição do material ilegal que encontrou 

• A atividade ilegal que possa ter testemunhado, o que suspeita possa ter 

ocorrido 

• Que procedimentos é que executo de seguida no computador ou na rede. 
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