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5 – Infraestrutura de TI 

Hardware – consiste na tecnologia para 
processamento computacional, 
armazenamento, entrada e saída de dados. 
Ex: grandes mainframes, servidores, 
computadores pessoais, laptops e 
dispositivos móveis. 
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5 – Tipos de computador 
 As empresas enfrentam muitos desafios e problemas 

que podem ser resolvidos com a ajuda de 
computadores e sistemas de informação.  
 

 Para serem eficientes, elas precisam encontrar o 
hardware mais adequado à natureza do desafio, sem 
gastar demais ou de menos com tecnologia. 
 

 A menos que trabalhe em uma pequena empresa, 
com um único computador isolado, você utilizará 
computadores em rede para a maioria das tarefas de 
processamento. 
 

 Um formato amplamente usado de processamento 
distribuído é a computação cliente/servidor. 
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5 – Tipos de computador 
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5 – Tecnologia de armazenamento, 
entrada e saída 

 Os dispositivos de armazenamento de entrada e 
saída são chamados dispositivos periféricos, porque 
ficam fora da unidade principal do sistema de 
computação. 
 

 As tecnologias de armazenamento secundário são os 
discos magnéticos, os discos ópticos, as fitas 
magnéticas e as redes de armazenamento. 
 

 Dispositivos de entrada recolhem dados e os 
convertem em formato eletrônico para uso pelo 
computador. 
 

 Dispositivos de saída apresentam os dados depois de 
processados. 6 
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5 - Tendências contemporâneas de 
hardware 

Plataforma digital móvel. 
 

Consumerização de TI e uso do dispositivo 
pessoal no ambiente de trabalho. 
 

Nanotecnologia e computação quântica. 
 

Virtualização. 
 

Computação em nuvem. 
 

Computação verde. 
 

Computação autônoma. 9 10 
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Software – abrange softwares de sistema e 
softwares aplicativos. Softwares de sistema 
administram os recursos e as atividades do 
computador. Softwares aplicativos 
empregam o computador para uma tarefa 
específica solicitada pelo usuário final, como 
o processamento de um pedido ou a geração 
de listas de mala direta. 
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5 – Software de sistema operacional 

 O software de sistema que gerencia e controla as 
atividades do computador é denominado sistema 
operacional. 
 

 O sistema operacional controla a forma como os 
usuários interagem com o computador. 
 

 Uma tecnologia de interface cada vez mais popular é 
a multitoque (multitouch), atualmente usada no 
iPhone e em outros smartphones e tablets, além de 
estar sendo introduzida também em PCs. 
 

 A tabela a seguir compara os principais sistemas 
operacionais para PCs e servidores. 
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5 – Software de sistema operacional 

O Chrome OS do Google fornece um sistema 
operacional leve para computação em nuvem 
utilizando um computador ou um dispositivo 
móvel conectado à Web.  
 

O Android é um sistema operacional de código 
aberto para dispositivos móveis como 
smartphones e tablets desenvolvido pela Open 
Handset Alliance, liderado pela Google.  
 

Tornou-se a plataforma para smartphone mais 
popular do mundo todo, competindo com o 
iOS, sistema operacional móvel da Apple para o 
iPhone, iPad e iPod Touch. 
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5 – Software aplicativo e ferramentas 
de produtividade para PCs 

 As linguagens de programação mais populares para 
aplicações empresariais são C, C++, Visual Basic e 
Java. 
 

 Grande parte dos softwares usados nas empresas 
hoje consiste em pacotes de software aplicativo e 
ferramentas de produtividade para desktops. 
 

 A HTML é uma linguagem de descrição de página que 
especifica como textos, gráficos, vídeos e sons serão 
organizados em uma página da Web para criar links 
dinâmicos com outras páginas. 
 

 A tecnologia básica para os serviços da Web é a XML, 
abreviatura de eXtensible Markup Language. 16 
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5 - Tendências de software 
 A tendência de software mais influente é o 

movimento pelo software de código aberto.  
 

 Basicamente, os usuários podem utilizar o software 
tal qual se apresenta, modificá-lo como quiserem e 
mesmo incluí-lo em aplicações de software com fins 
lucrativos. 
 

 O software baseado em nuvem e os dados por ele 
utilizados estão hospedados em servidores instalados 
em grandes datacenters e podem ser acessados via 
Internet e um navegador Web padrão.  
 

 As empresas alugam as funções desses serviços, com 
usuários pagando uma assinatura ou uma taxa por 
transação. 17 
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Tecnologia de gestão de dados – um 
software de gestão de dados organiza, 
gerencia e processa dados organizados 
relativos a estoques, clientes e fornecedores. 
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Tecnologia de rede e telecomunicações – 
proporciona conectividade de dados, voz e 
vídeo a colaboradores, clientes e 
fornecedores. Inclui redes internas da 
empresa e tecnologia para operar sites e 
conectar-se com outros sistemas 
computacionais por meio da Internet. 
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Serviços de tecnologia – as empresas 
precisam de pessoas para operar e gerenciar 
os componentes da infraestrutura de TI e 
também para ensinar os colaboradores a 
usar essas tecnologias em suas atividades 
diárias. 
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