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ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

Curso de Educação e Formação de Adultos (nível secundário) 

FICHA DE TRABALHO Nº1 

Área: Sociedade, Tecnologia e Ciência 

NÚCLEO GERADOR 5: TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Domínio de Referência 2 

• Actuar em novas formas de aquisição de competências face às TIC, compreendendo os seus usos nas organizações e 
relacionando-os com as literacias e qualificações exigidas aos profissionais na sociedade da informação. 
• Actuar na esfera da vida profissional promovendo o recurso às tecnologias de suporte às TIC (micro electrónica, ecrãs, etc.). 
• Actuar na vida profissional, com conhecimentos científicos básicos de funcionamento dos equipamentos de suporte às TIC (por 
exemplo, o computador, o monitor de cristais líquidos, a aritmética binária, etc.). 

2008/2009 
 

Nome: ______________________________________________ Turma: _____ Nº: _____ 

 

Domínio de Referência 2 Contexto Profissional Micro e Macroelectrónica 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ACTIVIDADE: 4 módulos de 45 minutos. 

Breve cronologia da evolução dos computadores 

 

1600 

1614 John Napier e os logaritmos 

1623 Invenção das calculadoras 

1679 Calculadora de Leibnitz 

1800  

1837 O suporte em papel e o telégrafo 

1844 Telégrafo de Morse 

1856 Primeira ligação transatlântica com cabo 

1868 Utilização de teclados QWERTY 

1874 Primeira máquina de escrever 

1876 Graham Bell e o telefone 

1881 Aperfeiçoamento de máquinas de lógica 

1892 Máquinas de cálculo de Burroughs 

1895 Primeira transmissão de Marconi 

1900 

1900 Surgimento da memória magnética. 

1906 O tubo de vácuo. 

1918 Codificação Enigma da Alemanha 

1936 O Primeiro computador eléctrico de Atanasoff 

1940 George Stibitz interliga dois computadores via 

telefone, o que gerou ideias para o primeiro Modem 

1942 Plankalkül (primeira linguagem de programação) 

1945 O ENIAC torna-se operacional, inaugurando a 

primeira geração de computadores. 

1949 Computador EDSAC utiliza fita magnética 

1950 Primeiro Modem digital 

1960 Software Open source 

1961 A primeira folha de cálculo electrónica 

1962 O primeiro modem comercial com uma velocidade 

de 300 Baud 

1963 Primeiro rato 

1964 Linguagem de programação Basic 

1969 ARPANET dá início à Internet 

1971 O primeiro microprocessador, o Intel 4004 

1971 Redes LAN sem fios (Wireless) 

1971 O primeiro e-mail é enviado 

1972 Surgimento das consolas de jogos - Pong 

1972 A Xerox inicia o desenvolvimento de uma interface 

gráfica (GUI) 

1972 A Bell Laboratories desenvolve a popular 

linguagem de programação C 

1972 Surge a Ethernet 

1973 Primeira chamada de celular é realizada em NY 

1975 A Microsoft é fundada por Bill Gates e Paul Allen 

Data ___/___/___ 

VALIDAÇÃO 
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1976 A Apple lança o Apple 1 

1977 A AT&T começou a fornecer o Unix para 

instituições comerciais da época 

1978 A primeira mensagem de spam 

1980 A primeira drive de 3.5" 

1981 Lançamento do IBM PC 

1981 Dá-se início ao desenvolvimento do MS-DOS 

1981 Nasce a noção do ctrl+alt+del 

1982 Protocolo Internet TCP/IP 

1983 O primeiro ecrã LCD 

1984 HP pioneira na tecnologia de jacto de tinta 

1984 Lançamento do Apple Macintosh 

1984 Microsoft Excel 

1985 Lançamento do Windows 1.0 

1985 Surge o primeiro vírus 

1985 Phillips inventa CD-ROM 

1987 Windows 2 

1987 VGA traz suporte para 256 cores a uma resolução 

de 640x480 

1989 Microsoft Word para Windows 1.0 

1989 Comunicação Wireless 

1990 A Adobe lança o Photoshop 

1990 Windows 3.0, uma interface gráfica funcional 

1991 Nasceu o Linux 

1991 Adobe Acrobat PDF 

1991 Primeira versão do HTML 

1993 Intel Pentium 

1994 SMS traz o texto aos telemóveis 

1994 PlayStation 

1995 Microsoft lança o Windows 95 com suporte Plug 

and Play 

1996 USB (Universal Serial Bus) 

1996 DVD (Digital Versatile/Video Disk) 

1998 CDs graváveis e regraváveis (CD-RW) 

1998 Microsoft lança o Windows 98 

1999 Os ficheiros de música MP3 

1999 Começa-se a falar em P2P (peer-to-peer) devido à 

Napster 

1999 PlayStation 2 

2000 

2000 MS Windows 2000 

2000 Microsoft lança a Xbox 

2001 Lançamento do primeiro iPod da Apple 

2001 Convergência dos telemóveis e PDAs 

2001 Assiste-se à criação de formas humanas realistas 

através da computação gráfica 

2001 MS Windows XP 

2001 USB2 

2003 Microsoft Office 2003 

2003 Comunicações WiFi 

2006 Web 2.0 

2006 Apple lança o iPod Nano, o menor iPod com tela 

LCD e o iPod Video, com capacidade de armazenamento 

de até 200GB 

2006 Lançado o Wii (Nintendo) 

2006 Lançado o Playstation 3 (Sony) 

2007 Microsoft lança o Windows Vista a uso doméstico 

 

Computador 

 Denomina-se por computador uma máquina capaz de vários tipos de 

tratamento automático de informações ou processamento de dados. Em 

geral, entende-se por computador um sistema físico que realiza algum tipo 

de computação. 

 Um computador pode prover-se de inúmeros atributos, dentre eles 

armazenamento de dados, processamento de dados, cálculo em grande 

escala, desenho industrial, tratamento de imagens gráficas, realidade virtual, 

entretenimento e cultura. 

 Assumiu-se que os computadores pessoais(1) e laptops(2) são ícones da Era da Informação; e isto é o 

que muitas pessoas consideram como "computador". Entretanto, actualmente as formas mais comuns de 
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computador em uso são os sistemas embarcados, pequenos dispositivos usados para controlar outros 

dispositivos, como robôs, câmaras digitais ou brinquedos. 

 

(1) Um computador pessoal é um computador de pequeno porte e baixo custo, que se destina ao uso pessoal ou para uso de um pequeno 

grupo de indivíduos. A expressão "computador pessoal" (em inglês PC, de "Personal Computer") é utilizada para denominar computadores 

de mesa (desktops), laptops ou Tablet PCs executando vários Sistemas Operacionais em várias arquitecturas. Os Sistemas Operacionais 

predominantes são Microsoft Windows, Mac OS e Linux e as principais arquitecturas são as baseadas nos processadores x86, x64 e PowerPC. 

No entanto o termo PC tem sido utilizado apenas para computadores pessoais derivados do modelo da IBM, o IBM PC, devido a larga 

campanha publicitária em 1981.  

(2) Um laptop ou computador portátil é um computador portátil, leve, designado para poder ser transportado e utilizado em diferentes 

lugares com facilidade. Geralmente um laptop contém tela de LCD (cristal líquido), teclado, rato (geralmente um touchpad, área onde se 

desliza o dedo), unidade de disco rígido, portas para conectividade via rede local ou fax/modem, gravadores de CD/DVD. 

Textos consultados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cronologia_da_evolu%C3%A7%C3%A3o_dos_computadores 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador 

http://www.canalkids.com.br/tecnologia/invencoes/barra2.htm 

Questões 

(1) Indique algumas das profissões que surgiram com a introdução do computador. 

 

(2) De modo sucinto, defina o que são os seguintes conceitos informáticos: 

* Sistema Operativo   * Hardware   * Software   

 

(3) De modo sucinto, defina o que são os seguintes periféricos: 

 * Teclado   * Rato   * Modem 

 * Scanner   * Impressora  * Pen Drive 

 

(4) De modo sucinto, explique o que significam e para que servem: 

 * Windows XP   * Linux 

 

(5) De modo sucinto, indique para que servem as seguintes aplicações informáticas: 

 * Adobe Acrobat Reader  * Word  * Power Point  

 * Excel    * Movie Maker * Paint Shop Pro 

 * Winzip     

 

(6) O USB é representado pelo símbolo apresentado na imagem 

ao lado. O que significa USB e para que serve?   

BOM TRABALHO! 


