
Lista de Exercícios 1 

1 – Defina computador. Qual a diferença entre os computadores analógicos e os 
computadores digitais (atualmente) 

2 – O que são dispositivos de entrada? Dê 3 exemplos. O que são dispositivos de saída? 
Dê 3 exemplos. O que são dispositivos de entrada/saída? Dê 3 exemplos. 

3 – O que são dispositivos de armazenamento? Dê 3 exemplos. 

4 – Na sua opinião qual a melhor mídia em disco para se guardar dados? Porque? O que 
é backup? 

5 – Quais as diferenças entre disquete, CD e DVD? 

6 – Qual peça do computador é responsável pelo processamento? Ela se compara a qual 
parte do corpo humano? 

7 – Os computadores se dividem em diversos tipos, devido a seu tamanho e propósito de 
uso. Cite 4 tipos de computadores, comentando onde eles são usados com mais 
frequencia e com qual propósito. 

8 – Defina hardware. Defina software. 

9 – Para qual tipo de software que é obrigatório ter no computador para que ele seja 
“utilizável”? Cite 2 exemplos deste tipo de software. Qual a diferença entre eles? 

10 – Um sistema de computação atualmente é formado por 3 partes? Quais são? 

11 – Quando nos dirigimos a uma loja de informática para adquirir um computador 
pessoal não trazemos apenas uma peça na caixa para casa. Quais dispositivos (partes, 
peças) são encontrados neste computador dito “residencial”? Lembre-se dos dispositivos 
de entrada e saída. 

12 – Quais os benefícios dos computadores para a sociedade moderna? Qual a utilidade 
dos computadores no seu dia-a-dia? 

13 – Quais as dificuldades enfrentadas pela maioria das pessoas no aprendizado da 
informática? Como esse problema poderia ser minimizado? 

14 – Qual o nome do conjunto de aplicativos que reune editor de texto, editor de planilha e 
editor de apresentações? Cite 2 exemplos deste tipo de software. Qual a diferença entre 
eles? 

15 – Na sua opinião qual a relevância do uso do computador na educação? Quais os 
problemas que os profissionais da área encontram ao fazer uso da tecnologia neste 
contexto? Como minimizar os problemas? 


