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I - EMENTA 

Histórico dos computadores; Conceitos de eletricidade e eletrônica; Conceitos de bit, Byte, hertz, clock; 

Sistemas de numeração binário, decimal, hexadecimal; os componentes de um microcomputador como 

Motherboard (placa mãe), Memórias, Barramentos, Hard disk, Chipset, Placas de vídeo e de rede; 

Configurações de Bios. Sistema Operacional. Base para identificação de defeitos eletrônicos. Instalação de 

placas eletrônicas e instalação de sistemas operacionais de diferentes tipos em computadores. Interpretar 

textos técnicos, inclusive na língua inglesa 

 

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

Competências Habilidades 

Conhecer os componentes físicos e lógicos que 

compõem o computador. Descrever o processo de 

montagem e ligação de um computador. Diagnosticar 

e interpretar falhas no funcionamento de um 

computador. Analisar e especificar rotinas para 

montagem ou reparação de um computador. Definir 

os componentes adequados para a montagem ou 

aquisição de um novo computador conforme sua 

utilização. 

Listar os principais componentes para o 

funcionamento de um computador. Detectar falhas de 

ligação ou funcionamento de um computador. Operar 

adequadamente ferramentas e componentes para 

desmontagem e montagem de um computador. 

Coletar informações e especificações técnicas de 

componentes internos e/ou periféricos externos. 

Operar sistemas básicos de configuração (BIOS). 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Conceitos dos principais componentes de um computador tanto externos (periféricos), quanto internos, 

como: Motherboard (placa mãe); Microprocessadores; Memórias; Barramentos; Hard disk; Chipset; Placas 

de vídeo e de rede; Configurações de Bios. Especificação de equipamentos e programas. Identificação das 

ferramentas (softwares), seus tipos e aplicação. Solução de problemas de ligação e funcionamento do 

computador por meio de testes. Reestabelecimento do computador fazendo uma nova instalação do sistema 

operacional com seus recursos fundamentais 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aulas teóricas expositivas, aulas demonstrativas e práticas nos laboratórios de informática e de montagem e 

desmontagem de computadores. Atividades conceituais teóricas e sua aplicação prática no contexto de um 

computador pessoal. Atividades para identificar possíveis falhas de funcionamento por meio de ensaios. 

Utilização de recursos bibliográficos e internet para pesquisar e aprofundar conceitos teóricos. 
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V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Laboratório de Informática, laboratório de montagem e desmontagem de computador, lousa, pincéis para 

quadro branco, projetor multimídia, material impresso e digitalizado, computadores com sistema operacional 

Windows, ferramentas gerais e específicas para montagem e desmontagem de computador, bancadas, itens 

de hardware (interno e periféricos), software VirtualBox, aplicativos de escritório e conexão com a Internet 

VI - AVALIAÇÃO 

1. Avaliação diagnóstica: 

Atividade para verificar o nível de conhecimento e desenvoltura no uso de computadores e 

aplicativos de escritório. 

2.  Avaliação Formativa: 

a. Avaliação 1 (A1): Atividade (teórica / prática) 

b. Avaliação 2 (A2): Atividade (teórica / prática) 

c. Avaliação 3 (A3): Atividades em sala e laboratórios 

3. Avaliação Somativa: 

a. Avaliação 4 (A4): Projeto de pesquisa (apresentação de seminário) 
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01 

Apresentação da Disciplina; Apresentação do 

professor; do curso e Datas de Avaliações; 

Formas de avaliação; Avaliação Diagnóstica. 

Apresentação e debate das atividades que serão 

desenvolvidas no decorrer do semestre. 

Acolhimento dos alunos no CEPROCAMP 

02 

Introdução a Informática: Conceitos básicos. 

Introdução a Hardware e Software. Conceitos 

gerais.  

Aula expositiva sobre conceitos básicos e 

princípios de funcionamento do computador. 

Introdução aos conceitos básicos de informática, 

hardware e software.  

03 

Conceitos de Eletrônica Digital, memória e 

bases numéricas (binário, decimal e 

hexadecimal). 

Aula teórica com conceitos básicos de eletrônica 

digital, definições de memória computacional 

(bit e byte). Introdução as bases numéricas 

(binário, decimal e hexadecimal). 

04 

Memórias: Tipos, utilização, armazenamento. Aula expositiva sobre os conceitos básicos de 

memória (ROM, RAM). Memórias Voláteis e 

não voláteis. Armazenamento (Disco ou Flash). 
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05 

Memórias: utilização, manuseio, 

armazenamento. 

Particionamento de Disco, Desfragmentação de 

Disco, Formatação lógica e física e suas 

implicações. Recuperação de dados. 

05 

 Hardware interno e periféricos de um 

Computador Pessoal. Instalação física e 

funcionamento de um computador  

Aula expositiva com os principais itens de 

hardware (interno e periféricos) de um 

computador. Atividade prática de 

reconhecimento das partes de um computador.  

06 

Fixação de conteúdo e atividades práticas: 

Conceitos básicos de Hardware, bases 

numéricas, unidades de medida, instalação 

física e funcionamento de um computador 

Atividades práticas no laboratório de informática 

para fixação do conteúdo desenvolvido.  

07 Avaliação 1 (teoria/prática) Avaliação da teoria e práticas realizadas. 

08 

Microprocessadores: Conceitos e princípio de 

funcionamento. Detalhes da arquitetura de 

Von Neumann. 

Aula expositiva sobre Microprocessadores. 

Relevância no funcionamento de um 

computador. Arquiteturas (X86/X64). 

Barramentos e memória cache, Clock. 

09 

 Conversão entre bases numéricas. Unidades 

de medida. 

Atividade prática de conversão entre bases 

numéricas. Definição e conceitos das unidades 

de medida utilizados em um computador 

(Memória, Frequência, Tensão, Corrente). 

10 

Placa Mãe, Chipset, Controladoras de vídeo e 

Fonte de alimentação. 

Atividade de pesquisa em grupo sobre as 

características, tipos, aplicações e especificações 

técnicas.  

11 

Desmontagem e montagem de um 

computador 

Atividade teórica de demonstração de um 

computador e seus itens internos. Encaixes, 

padrões e princípios de funcionamento. 

Atividade prática de desmontagem de um 

computador, montagem e solução básica de 

problemas. 

12 Avaliação 2 (teoria/prática) Avaliação da teoria e práticas realizadas. 

13 

Correção e retorno da avaliação. Conceitos 

fundamentais de softwares e arquivos. 

Retorno da avaliação 2. Correção e 

esclarecimento de dúvidas. Atividade expositiva 

teórica sobre software. Tipos, aplicações. 

Conceitos de arquivos, tipos e extensões. 

14 
Falhas de Hardware. Diagnóstico preliminar 

e solução de problemas. 

Atividade prática de demonstração das falhas 

comuns de hardware e como solucionar. 
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Configuração de BIOS Demonstração de funcionamento do sistema 

básico de entrada e saída (BIOS), configurações 

básicas, principais falhas e soluções. 

15 

Sistema Operacional. Instalação e 

configuração básica em um Computador 

Pessoal 

Atividade prática de instalação do Sistema 

Operacional Windows, drivers, principais 

aplicativos e configuração básica para usuário.  

16 

Projeto de Pesquisa: Pesquisa e 

desenvolvimento 

Atividade de pesquisa para a montagem de um 

computador conforme sua atividade fim. Início 

das pesquisas e desenvolvimento do trabalho 

17 
Projeto de Pesquisa: Pesquisa, 

desenvolvimento e finalização 

Desenvolvimento do projeto, consolidação e 

finalização. Preparo para apresentação. 

18 
Avaliação 3 (apresentação de projeto de 

pesquisa) 

Apresentação dos projetos realizados pelos 

grupos. Discussão e avaliação. 

19 

Prova de Recuperação, substitutiva. 

Consolidação do módulo. 

Avaliações finais de recuperação e substitutiva.  

Esclarecimentos gerais, solução de dúvidas, 

consolidação do semestre. 

20 

Encerramento da disciplina Entrega das notas finais, faltas e revisão para 

esclarecimento de eventuais dúvidas que forem 

apresentadas. 
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