
 
 

 

 

Sistema Operacional 

 

É um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema como 

processadores, armazenamento, dispositivos de entrada e saída e dados da máquina e seus periféricos. Ou 

seja, ele responsável pelo funcionamento do computador, faz a comunicação entre hardware (impressora, 

monitor, mouse, teclado) e software (aplicativos em geral). 

 

Exemplos mais populares de sistemas operacionais: 

 

Windows: 

Sistemas operacionais desenvolvidos, comercializados e vendidos pela Microsoft. O primeiro Windows 

produzido foi em 1981. Seu símbolo é representado pela tradução do seu próprio nome  (Windows - Janela). 

 

 
 

MacOS: 

É um sistema, desenvolvido, fabricado e vendido pela Apple Inc. A primeira versão do sistema operacional 

Mac OS X foi lançado no dia 24 de março de 2001. 

Símbolo do MacOS: 

 
 

Linux: 

O Linux é uma plataforma de infraestrutura de TI (Tecnologia da informação) e sistema operacional open 

source (Software de código aberto). Ele originalmente começou como um hobby de Linus Torvalds, criado 

em 1991. Quando estava na universidade, Linus queria criar uma versão alternativa, gratuita. O seu código 

fonte está disponível para que qualquer pessoa o possa utilizar, estudar, modificar e distribuir livremente 

(gratuitamente) de acordo com os termos da licença. 

O Tux é a mascote oficial do sistema operativo Linux. O Tux, criado por Larry Ewing em 1996. 

 

 
 



 
 

 

 

Software Livre 
 

Software Livre é o software que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. 

A forma usual de um software ser distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença e com a 

disponibilização do seu código-fonte (conjunto de palavras ou símbolos escritos de forma ordenada que 

podem executar determinada função). 

 

Exemplos:  

 

 Linux (sistema operacional GNU/Linux), 

 The GIMP (editor de imagens), 

 Audacity (editor de áudio), 

 Mozilla Firefox (navegador web) 

 NVU (Editor de páginas HTML - para criar sites, webquest, etc) 

 

 

Periféricos 

São placas ou aparelhos que recebem ou enviam informações para o computador. Os periféricos são 

instalados junto ao computador, cuja a função é auxiliar na comunicação homem/máquina. 

 

Tipos de periféricos: 

 

Entrada: 

São aqueles que enviam informações para o computador. 

Ex: monitor, mouse, impressora, scanner, caixas de som, webcam 

 

Saída: 

São aqueles que recebem informações do computador. 

Ex: monitor, drive de CD – DVD, fone de ouvido, projetor, caixas de som, impressora 

 

Entrada e Saída: 

São aqueles que enviam e recebem informações para/do computador. Ex: mouse, monitor, impressora, 

joystick (utilizados para manipulação de jogos), microfones, etc. 

Todo software livre é gratuito? 

Você já sabe que o software livre consiste na ideia de que você possa utilizar, distribuir, estudar o 

código-fonte e até modificá-lo, sem necessidade de pedir autorização ao seu desenvolvedor. 

Softwares nestas condições geralmente não requerem pagamento, mas isso não é regra: um programa 

pode ser livre, mas não necessariamente gratuito. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Armazenamento: 

São aqueles que armazenam informações. 

Ex: Pen drive, cartão de memória, disco rígido, unidade de disquete 

 

Externo: 

Os periféricos poderão estar na periferia (em torno) do computador ou dentro do próprio gabinete. O 

gabinete é uma caixa metálica na horizontal ou vertical, que tem a função de servir como suporte à placa-

mãe, drives de comutação e outros dispositivos eletrônicos. Os periféricos externos são equipamentos 

adicionados fora do gabinete. 

 

 

Gabinete 
 

 

 

 


