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O que é informática?

INFORMAÇÃO TECNOLOGIA

INFORMÁTICA

INFORmação  autoMÁTICA
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ÁBACO

 Na China, 3000 anos antes de
Cristo, surgiu o ábaco, primeiro
equipamento para efetuar
cálculos.



ÁBACO



BLAISE PASCAL

 Na França, em 1642, Blaise Pascal 
criou uma máquina de somar 
mecânica. Foi a primeira calculadora 
mecânica do mundo, chamava-se 
“La Pascaline”



LA PASCALINE (PASCALINA)



Tábua de Logarítmos de Napier

• Inventado, em 1614, 
pelo escocês Jonh 
Napier;

• Calculava logarítmos 
usando bastões que 
faziam multiplicações 
e divisões de forma 
automática;



CHARLES BABBAGE

• Charles Babbage é mais conhecido e  
considerado o "Pai do Computador“. 
Reverenciado como o inventor que 
projetou o primeiro computador de uso 
geral, utilizando apenas partes 
mecânicas: a máquina analítica. 



CHARLES BABBAGE
Máquina Analítica



MÁQUINA DIFERENCIAL



HERMANN HOLLERITH

 Nos Estados Unidos, em 1880,
Hermann Hollerith criou um
equipamento que usava cartões
perfurados para realizar o censo
demográfico norte-americano.

 Ele foi também um dos
fundadores da IBM.



LEITORA DE CARTÕES PERFURADOS



Cartão Perfurado





Tear Programável

• Criada em 1801 por 
Joseph Jackuard;

• Cartões perfurados 
para controlavam a 
confecção e o 
desenho nos tecidos;

• Primeira máquina 
mecânica 
programável;



Arithometer

• Projetada e construída em 1820, por C. Thomas;

• Primeira máquina que realizava as quatro operações 
aritméticas básicas.



Calculador Analítico ou
Aparelho de Diferença

• Criado em 1833 pelo 
inglês Charles Babbage;

• Pai da Informática;

• Dispunha de programa, 
memória, unidade de 
controle e periféricos de 
saída;



Álgebra Booleana

• Em 1847, GEORGE 
BOOLE, criou novos 
raciocínios aplicáveis 
ao estudo da 
computação, 
baseados na lógica 
binária;



Tabuladora de Censo

• Criado em 1885 por 
Herman Hollerith;

• Utilizada no 
recenseamento;

• Acumulava e 
classificava 
informações;

• Cartões perfurados;



Válvula

• Inventada em 1905 por 
Lee de Forest;

• Componente dos 
computadores de 1ª 
Geração;



Mark I

• Criado em 1937 por Howard Aiken;

• Primeiro computador eletromecânico;



Colossus

• Criado em 1943 por Alan Turing;

• Primeiro computador eletrônico mecânico programável;



ENIAC
 Em 1946, devido ao surgimento da válvula,

Eckert e Mauchly construíram o ENIAC,
(Electronic Numerical Integrator and
Calculator), o primeiro computador eletrônico
digital. Apesar de ser quase uma calculadora,
pois sua memória tinha capacidade para
apenas 80 caracteres, o ENIAC pesava 30
toneladas, possuindo mais de 18.000

válvulas.



ENIAC



ENIAC

• Criado em 1946 por John 
Mauchly e J. Presper 
Eckert nos EUA;

• Primeiro computador 
eletrônico digital de 
grande porte, utilizando-
se de válvulas;

CARACTERÍSTICAS:

• Operava na base dez, não 
binário;

• 18000 válvulas – 175 Kw de 
potência – ocupava 270 m2 ;

• 5000 operações por segundo;

• Pesava 30 toneladas;

• Aplicação: cálculo balístico;



ENIAC

• Para se trocar uma 
válvula queimada era 
necessário realizar 
18000 testes.



PROGRAMA ARMAZENADO

• Formulado, em 1947, por JOHN 
VON NEWMANN, com base em 
seus estudos feitos sobre o 
ENIAC;

• Definiu o esquema básico de 
funcionamento dos 
computadores;

• A Arquitetura de Von 
Newmann:

UNIDADE DE
ENTRADA

MEMÓRIA

UNIDADE DE
SAÍDA

PROCESSADOR



VÁLVULA

Válvula termoiônica, ou Válvula 
Termiônica, ou Válvula Eletrônica é 
um dispositivo eletrônico formado 
por um invólucro de vidro de alto 
vácuo chamada ampola contendo 
vários elementos metálicos, algo 
muito similar a uma lâmpada.



VÁLVULA



TRANSISTOR

• O transistor (ou transistor) é um componente 
eletrônico que tem como função amplificar  e 
chavear sinais elétricos. 

• O termo vem de transfer resistor (resistor de 
transferência)

• Substituiu a válvula na maioria dos          
equipamentos eletrônicos.



TRANSISTOR



CIRCUITO INTEGRADO

Um circuito integrado, também 
conhecido por chip, é um dispositivo 
microeletrônico que consiste de 
muitos transistores e outros 
componentes interligados capazes de 
desempenhar muitas funções.



CIRCUITO INTEGRADO



BUG

• Bug é um erro no funcionamento 
comum de um software, e pode 
causar erros na utilização dos 
programas, fornecer dados incorretos 
ou executar ações não solicitadas.



BUG

• O ENIAC também contribuiu ao uso da 
palavra. Ele era movido a válvulas e, 
assim, atraía milhares de insetos. Diz-
se que esses insetos provocavam 
Curto Circuitos nas placas do ENIAC 
levando a falhas nos programas.



BUG


