
SAIBA COMO

O que saber para
escolher seu computador

Leitor de disquete (floppy)
Já foi essencial, hoje não é mais. Os
arquivos de um disquete podem ser
enviados por e-mail. Nada cabe num
disquete, mas o leitor custa tão pouco
que é melhor ter

Leitor de CD
Não dá para fazer muita coisa com ele.
Você vai simplesmente ler CDs de dados
e ouvir música (CDs comuns). É barato,
mas não traz muitas vantagens

Gravador de CD
É indispensável. Permite gravar, em
CDs virgens, dados que estão no seu
disco rígido (HD). Isso inclui músicas,
fotos ou qualquer tipo de arquivo. Custa
barato: a partir de R$ 120

Gravador de CD e leitor de DVD
Une três recursos: lê e grava CDs e
também é capaz de ler DVDs. Com isso,
você poderá assistir a um filme de DVD
na tela do computador. O preço é a partir
de R$ 180

Gravador de DVD
A melhor escolha, mas a mais cara.
Permite passar o conteúdo de sua câmera
de vídeo para um DVD e exibir na TV da
sala. Também grava qualquer arquivo
num DVD, que tem o espaço de quase
sete CDs

Se você quer comprar um computador, a primeira escolha
que deve fazer é: notebook ou micro de mesa? Mesmo
que você esteja disposto a esbanjar dinheiro na compra
do seu próximo computador, pense bem.

Só escolha o notebook se a portabilidade for essencial
para sua vida. Caso contrário, fique com o micro de mesa.
Gastando a mesma quantia, você terá em mãos uma
máquina bem mais potente

15 polegadas, de tubo
• Para o pessoal de
escritório, 15 polegadas
pode servir. Mas não serve
para quem deseja ver um
filme na tela

17 polegadas, de tubo
• O melhor custo-benefício
do momento. Acredite, 2
polegadas a mais fazem
diferença. É interessante
ficar com o modelo de tela
100% plana, que custa 30%
a mais que o de 15
polegadas

De cristal líquido (LCD)
Diminui o cansaço visual,
gasta menos eletricidade e
tem um design maravilhoso.
Tudo isso tem seu preço:
custa o mesmo que um
micro completo

É considerado o "cérebro" do computador.
A velocidade mais adequada depende do tipo de uso:

Até 2 GHz
• Suficiente para tarefas triviais como edição
de textos, montagem de planilhas e navegação
de internet

Entre 2 e 3 GHz
• Os de melhor custo-benefício. São rápidos e dão
conta de tarefas pesadas como tocar um DVD
e copiar um CD de música ao mesmo tempo ou
editar imagens

3 GHz ou mais
• O melhor que a indústria pôde criar até agora.
Tanta rapidez só é necessária para quem lida com
aplicações que exigem mais performance como
games avançados e edição de vídeo

Pense na memória como no dinheiro: quanto mais,
melhor. Hoje, o mínimo são 256 megabytes (MB).
Mas é recomendável sair com 512 MB. Vale a pena
investir nesse item, que também influencia na

velocidade do PC. Mais tarde, se quiser, você
poderá acrescentar mais módulos de memória

ou trocá-los. Mas não é fácil achar módulos
de memória de micros antigos

É onde ficarão gravados o sistema
operacional, os programas, suas fotos,
músicas, enfim, todos os arquivos

Até 40 GB
• Não é pouco espaço, mas é o mínimo
que se espera atualmente. Cabe muita
coisa: o e-mail, a músicas, fotos

80 GB
• É uma escolha sensata. Custa em média
20% a mais que o modelo de 40 GB e
oferece o dobro do espaço

120 GB ou mais
• Para quem vai editar vídeo ou transformar
em MP3 sua gigante coleção de CDs.
Caminha para tomar o lugar do disco de
80 GB, que ainda é 30% mais barato

É incrível como a China consegue produzir
mouses de R$ 4. Também é incrível como as
pessoas acreditam neles. Não economize
nesse acessório, já que você gastou uma
boa grana no resto do PC. Os mouses ópticos,
diferentes dos convencionais, não comem a
sujeira da mesa. Nas lojas, há também
modelos sem fio

O mínimo que se pode querer é um teclado
em português do Brasil, segundo a norma
ABNT. Teclas de atalho podem facilitar a rotina
de trabalho. Modelos sem fio são esteticamente
mais interessantes. Quem digita muito pode
preferir um ergonômico, mas nem todos se
acostumam com ele

Situação semelhante à do mouse: há
modelos muito baratos, mas que
simplesmente não prestam. Caixas de
R$10 soarão como um radinho de pilha.
Os mais exigentes encontrarão no
mercado até conjunto de caixas para
um som de home theater
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MEMÓRIA RAM
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DISCO RÍGIDO (HD)

TECLADO

LEITORES CONEXÕES

Os micros mais novos nem têm mais esse
tipo de porta, porque os equipamentos
modernos não usam essa interface

Os mouses e teclados hoje em dia usam
essa interface. Há algum tempo, alguns
usavam outro formato, o serial

Quanto mais portas USB, melhor. Quase
todos os acessórios e periféricos hoje utilizam
a USB para se conectar ao computador

Porta padrão usada para conectar
os monitores aos computadores.

Quem só pode se conectar à web
via linha discada (dial-up) vai
precisar dessa porta para ligar o
telefone ao micro
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PARALELA

A Firewire é mais rápida que a USB. Alguns
players de MP3 e filmadoras já vêm com o
cabo para transferência mais veloz de dados
e exigem essa conexão

FIREWIRE

É a porta usada para ligar o PC a provedores
de internet de banda larga, como o Speedy
ou o Virtua. Também é usada para conectar
computadores em rede
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Compare a capacidade de
armazenamento das mídias

Disquete: 1,4 MB

CD: 700 MB
=

500
disquetes

Não pode ser
carregado

Ocupa um
espaço fixo

O emaranhado
de fios

MICRO DE MESA (DESKTOP)

Prós Contras

Mais econômico

Facilidade de
upgrade e troca
de peças

Aceita mais
acessórios

Fácil de
carregar

Design
arrojado

Livre de fios

NOTEBOOK

Preço alto

Peças caras

Dificuldade de troca
de processador
(upgrade)

Prós Contras
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Se você escolheu um micro de mesa,
veja as características mais importantes

DVD: 4,7 GB
=

6 CDs
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