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Neste curso o aluno aprende a trabalhar com a memória de um 

computador, conhecendo características como velocidade, tamanho e 

tempo de acesso. Numa segunda etapa são apresentados outros 

dispositivos de armazenamento, tais como o disco rígido, cds, dvds, 

etc. A compreensão de certas características de um determinado 

equipamento é de suma importância para se montar um micro que 

apresente um bom desempenho, por isso, neste curso são 

apresentados detalhes que muitas vezes são desconhecidos de profissionais da área de montagem e 

manutenção. 

 

Ficha Técnica 

 

Carga horária média: 10 horas  

Pré-requisitos: o aluno precisa ter conhecimentos básicos em Windows e ter os princípios 

apresentados no curso Descobrindo o computador. 

A quem se destina: aos profissionais da área de montagem e manutenção de computadores que 

querem expandir seus conhecimentos ou aos que estão começando a ingressar nesta área. 

Objetivo: apresentar detalhes e características de funcionamento da memória RAM, disco rígido, 

drives leitores e gravadores de cd, dvd e outros dispositivos de armazenamento. Ensinar o aluno a 

montar e desmontar os dispositivos citados de forma correta e que propicie um bom desempenho do 

computador. 

 Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila. 

 

 

Memória e Armazenamento de Dados 
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Conteúdo do curso: 

  

Atividade 01 – Conhecendo a memória: nesta atividade o aluno conhece diversos tipos de 

memórias, suas características e seu funcionamento. 

Atividade 02 – Módulos de memória: com a evolução em ritmo acelerado proposto pela indústria 

de equipamentos eletrônicos, foram surgindo diferentes tipos de módulos de memória. Nesta atividade 

o aluno conhece estes módulos e como devem ser montados.  

Atividade 03 – Tecnologia das MPs: na atividade anterior o aluno estuda as diferenças físicas de 

uma memória principal, ou seja, quantidade de vias, tamanho do módulo, chip utilizado, etc. Nesta 

atividade são apresentados detalhes importantes que demonstram a diferença de desempenho entre 

uma memória e outra, tais como, velocidade, tempo de acesso, taxa de transferências, etc. 

Atividade 04 – Prática - Memórias: o aluno pratica o que ele aprendeu nas atividades anteriores 

fazendo a montagem dos módulos de memória na placa-mãe. 

Atividade 05 – Discos rígidos – Parte 1: mostra os detalhes físicos de um disco rígido e seu 

funcionamento. 

Atividade 06 – Discos rígidos – Parte 2: apresenta as diferenças de desempenho que podem existir 

entre discos rígidos e mostra como uma configuração errada pode afetar o funcionamento do 

computador.  

Atividade 07 – Prática – Discos rígidos: o aluno aprende os cuidados que deve ter ao manusear 

um disco rígido e a instalar e configurar corretamente o disco em um computador. 

Atividade 08 – Outros dispositivos de armazenamento: nesta atividade o aluno conhece as 

principais características de dispositivos como drives de cd, dvd e disquetes. Aprende a identificar qual 

a melhor solução para backups de dados e as diferenças técnicas entre os dispositivos. 

Atividade 09 – Prática - Outros dispositivos de armazenamento: o aluno pratica a instalação dos 

drives de cd, dvd e disquete. 

 


