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Interior do cumputador 
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INICIALIZANDO SISTEMA (BOOTING) 
 

Para carregar o MS-DOS ligue o micro e o disquete do MS-DOS  deverá estar no 
drive A:. Se o computador tiver drive C: (winchester) o sistema será carregado 
a partir deste. O disquete/winchester  deverá conter o sistema, que são os 
seguintes arquivos: 

� IO.SYS     (Arquivo invisível ao comando DIR) 
� MSDOS.SYS     (Arquivo invisível ao comando DIR) 
� COMMAND.COM   (Arquivo visível ao comando DIR) 
 

 

      

 
O QUE É O SISTEMA OPERACIONAL - MS-DOS ? 
 
Um dos  programas que um computador pode rodar é um programa mestre, um 
que  facilite  a  execução de outros programas. Este programa é chamado de 
SISTEMA OPERACIONAL, e é o equivalente no computador à educação ele-
mentar  ou habilidades gerais que os seres humanos possuem.  
 
 Se você ou eu estivéssemos trabalhando como funcionários em um escritório, 
poderíamos  esperar sermos treinados em tarefas específicas, como  
manutenção de livros de contabilidade.  
 
Para tarefas como essas, um computador tem programas que lhe dizem como 
fazer o trabalho específico. Mas, como funcionários, também devemos saber 
fazer coisas comuns: apontar o lápis, fechar um envelope ou até mesmo 
encontrar coisas em um gabinete de arquivo. 
 
Esses tipos  de  habilidades básicas são dados à um computador pelo seu 
sistema operacional. O sistema operacional cuida das tarefas comuns que todos 
os programas precisam para sua execução.O Sistema Operacional é um 
programa que supervisiona e controla a  operação de um computador.  
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Os sistemas operacionais são complexos  e  consistem em muitas partes. Um 
elemento  de um sistema operacional é o BIOS (BASIC INPUT/OUPUT SYSTEM),  
ou  Sistema  Básico de Entrada e Saída. 
 

BIOS  

 

 

O BIOS é responsável por lidar  com  detalhes das operações de entrada/saída, 
incluindo a tarefa de relacionar os registros lógicos de um programa aos 
registros físicos de  um  dispositivo  periférico.  
 
No nível mais detalhado, o BIOS contém rotinas moldadas aos requisitos 
específicos de cada dispositivo periférico, essas rotinas são chamadas drivers de 
dispositivo, ou manipuladores de dispositivo. 
 
Além da manipulação de dispositivos e dados, o sistema operacional deve 
supervisionar os programas, incluindo sua carga, relocação  (ajuste  de seus 
endereços internos para corresponderem ao  local  exato  na  memória).  
 
Um outro elemento do sistema operacional é o processador  de  comandos, que 
aceita e atua sobre os comandos dados pelo usuário do  computador. Os 
comandos geralmente pedem a execução de algum  programa  de serviço.  O 
processador de comandos é a parte de uma operação que  quase todos pensam 
ser o sistema operacional. 
 
No MS-DOS o processador de  comandos é chamado de COMMAND.COM 
(envoltório). (Veja adiante exemplos dos príncipais comandos  e  utilitários  do  
MSDOS). 

 O SISTEMA OPERACIONAL está guardado em disco no formato de arquivos 
invisíveis (não são visíveis o comando DIR), e um arquivo  visível chamado de 
COMMAND.COM. Estes arquivos  (IO.SYS  ,  MSDOS.SYS)  são  carregados na 
memória  RAM quando o disco contendo o Sistema Operacional for lido.  
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Se você quiser ver estes arquivos invisíveis digite o seguinte:   

DIR /AS  ou DIR /A 
 
IO.SYS 
MSDOS.SYS 
 
IO.SYS - MSDOS.SYS  
 
Estes são os COMANDOS INTERNOS  invisíveis que serão carregados para 
memória RAM. (COPY, DIR, DEL, REN etc) 
 
COMMAND.COM       
 
Este é o COMANDO EXTERNO visível de erros críticos do                                         
HARDWARE. (CHKDSK, BACKUP, DISKCOPY, FORMAT). 
 
Os três  principais  programas  possuem nomes diferentes, dependendo do tipo  
de MS-DOS que você está usando. Se você está usando o PC-DOS (DOS da 
IBM), os programas principais do DOS são: 

� IBMBIO.SYS 
� IBMDOS.SYS 
� COMMAND.COM 

Se está  usando  o  MS-DOS  (DOS da MICROSOFT), os mesmos programas são 
chamados: 

� IO.SYS 
� MSDOS.SYS 
� COMMAND.COM 

IBMIO.SYS ou IO.SYS fornecem as facilidades básicas para lidar com  os 
dispositivos de entrada e saída (E/S) ou (I/O). BIO = Basic Input/Output 
(Entrada e Saída Básica) 
 
IBMDOS.SYS ou MSDOS.SYS é o principal programa do MS-DOS que 
geralmente roda tudo.  
 
COMMAND.COM é  o processador de comandos. Este é o programa que lê seus 
comandos do teclado e decide o que fazer para executá-los.  

O MS-DOS esta instalado no DISCO RÍGIDO ou WINCHESTER, se  o micro 
possuir este, quando ligar o micro  o  MS-DOS  irá  imediatamente carregá-lo 
para a  memória RAM. Quando não houver disco rígido/winchester no 
microcomputador, insira  o disquete do MS-DOS na unidade de disquete  ou  
drive  (drive  principal A:), e tecle (enter) para carregar o MS-DOS para a 
memória RAM.  
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BOTÃO - LIGA / DESLIGA 
 
No lado direito do gráfico abaixo há um pequeno botão redondo (pode ser 
retangular), este serve para ligar e desligar o computador. 
 

 

 

 

PAINEL  
 
Observe no painel do seu computador, há dois botões um ao lado do outro. 
 
Turbo 
Este botão acelera ou dimui o processamento (velocidade) do seu computador 
em MHZ. 
 
Reset  
Este botão desliga e em seguida liga o computador. Mais utilizado em situações 
do tipo quando o computador trava. Para você não desligá-lo na chave 
(Liga/Desliga) poderá usar o botão Reset. 
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A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA OPERACIONAL 
 
O Sistema  Operacional  é muito importante porque ele define o ambiente em  
que você interage com o computador e o ambiente em que seus programas  
trabalham.  Isso  significa que o sistema operacional estabelece o caráter  de 
trabalho do seu computador. Da mesma forma o sistema operacional  define 
muitos dos limites práticos da utilidade do seu computador,  assim  como  faz  
o hardware específico.  Se não houvesse sistema operacional, seu computador 
seria uma peça inútil. 
 
MS-DOS E SEU COMPUTADOR (PC) 
 
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) (Sistema Operacional em Disco da 
Microsoft). O MS-DOS  é  o nome usado pela IBM para o principal sistema 
operacional que roda na família do IBM PC. O MS-DOS  foi  criado  para a IBM 
pela Microsoft, uma grande empresa de software para computadores pessoais. 
 

   
 
O QUE É MEMÓRIA DO COMPUTADOR ? 
 
Todos nós sabemos que uma pessoa tem uma memória, e já ouvimos que o 
computador tem algo conhecido como sua memória, de modo que é natural 
pensarmos  que  a memória do computador é algo semelhante a nossa memó-
ria. Errado. Nossa memória é onde nos lembramos de coisas; é o registro de  
informação mais ou menos permanente do nosso cérebro, mas a memória de 
um computador não é um registro permanente de algo. Ao invés disso, a 
memória do computador é a parte que ele usa como seu espaço  de  trabalho. 
A memória é onde o computador coloca a informação com que trabalha em um 
determinado momento.  
 

 

4 pentes de memória de 72 pinos    4 Mega Bytes de memória 
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O QUE É UNIDADE DE DISCO ? 
 
As unidades de discos flexíveis são usualmente identificadas como  unidades A:, 
B:. Uma unidade de disco rígido, está  normalmente  instalada internamente no 
computador, é sempre identificada como unidade fixa, ou C:. As unidades D: e 
E: podem ser unidades de memória ou lógica. 
 
 

           

 

 

 

 

                                                           Disquete / Disco Flexível 
 

            

 

  

Cabeça de Leitura do drive               Placa q. Controla os drivers 
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O QUE SÃO ATUALIZAÇÕES DO MS-DOS ? 
 

Assim como  tudo  que é criado pelo homem, o MS-DOS tem uma história, e 
essa  história  é  refletida  nos  números das versões, como 2.11, 3.20, 3.30, 
4.01, 5.0, 6.0, 6.2  que indicam a edição do MS-DOS que  você  possui. Você 
precisa saber pelo menos um pouco sobre esses números  de  versões para 
entender a sua posição no MS-DOS. Certamente existem  melhorias e 
acréscimos em cada versão do MS-DOS; a única coisa realmente importante é 
que você tenha uma versão a partir da 3.30. A série 1.00 foi, na realidade  a 
infância do MS-DOS. Se você deseja ver a versão do MS-DOS que seu 
computador possui digite o comando interno VER e tecle enter.  
 
VER  (enter)                     MS-DOS Versão 6.2  
 

 

O QUE É UM DIRETÓRIO ? 
 
É um índice de um disco contendo os nomes dos arquivos e informações, o 
tamanho dos mesmos, bem como datas em que foram criados ou modificados 
pela última vez. 
 

 

 

 
O QUE SIGNIFICA NOMEAR VOLUME ? 
 
Quando usar  um disco novo, pode-se colocar uma etiqueta no mesmo, para 
ajudar a identificar o seu conteúdo. (Quando escrever na etiqueta tomar muito 
cuidado  para  não  pressionar em demasia com o lápis/caneta para evitar  
danos nas trilhas do disco. Antes de aderir a etiqueta, datilográfe  o nome dos 
arquivos (suas referências de identificação). Pode-se dar um nome interno a 
cada um dos discos, denominado de nome de volume, veremos adiante o 
comando que faz isto "LABEL". 
 

 

 
O QUE É UM COMANDO ? 
 
É uma instrução transmitida ao computador para que ele realize uma função  
qualquer. Um comando pode ser composto de várias instruções, assim como 
pode ser enviado via teclado ou via programa. No MS-DOS, existem os 
Comandos Internos e os Comandos Externos. 
 

 

Comando Interno 
É aquele que é mantido na memória RAM enquanto o MS-DOS esta sendo 
executado e é parte  integrante  deste.  Por exemplo, o comando DIR, COPY, 
DEL, TYPE. 
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Comando Externo 
É aquele que se encontra armazenado em um arquivo em disco, com a  
extensão .COM ou .EXE, que é carregado para a memória RAM quando 
executado (DISKCOPY, FORMAT)  
 

     

 
O QUE É UNIDADE DE MEMÓRIA AUXILIAR ? 
 
É onde ficam  armazenados os dados para processamentos posteriores. 
O meio mais conhecido como memória auxiliar são os  discos rígidos ou 
(Winchester) e os discos flexíveis (disquetes=floppies), fitas magnéticas, fitas, 
CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory), WORM (Write Once Read Many. 
Cada um desses discos é instalado em compartimentos individuais conhecidos 
como DRIVES ou UNIDADES DE DISCOS, e  que  possuem uma cabeça de 
leitura/gravação. 
 

     

 
OS DISQUETES - O QUE SÃO E COMO FUNCIONAM ? 
 
O disquete  é  o meio de armazenamento mais conhecido entre os usuários de 
microcomputadores. Existem os tamanhos de 3.1/2", 5.1/4".  A capacidade  de 
armazenamento de dados dos disquetes também varia, 1.2 Mb, 1.44 Mb, 2.88  
Mb, 21 Mb e 150 Mb (relativo ao fabricante).  
 
Os disquetes são fornecidos pelos  fabricantes,  sem  a formatação física e 
lógica, o que os torna inutilizáveis.  Para que  um disquete possa ser utilizado, 
deve ser submetido  a  esse  processo  de formatação, que consiste na gravação 
de um  formato  padrão  no  disco, deixando suas superfícies padronizadas de 
acordo com  o Sistema  Operacional que irá utilizá-lo para armazenar os dados. 
 

Trilhas do disco 
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A formatação  divide o disquete em trilhas e setores, além de criar uma área 
reservada  para controle de endereçamentos. O disquete, ao ser introduzido no 
drive, fica em constante rotação e  a cabeça de leitura/gravação (cabeça de 
leitura/gravação é algo semelhante a uma agulha de um toca discos) que se 
movimenta sobre  o  disquete, fazendo os acessos conforme as instruções 
enviadas pelo programa. 
 

 

TIPOS DE DISCOS, OU MEMÓRIAS AUXILIARES 
 

WINCHESTER 
 
Este disco é fixo e está localizado dentro  do  micro.  Sua capacidade depende 
da   necessidade: 
 540 Mega Bytes (Mb)         
 820 Mega Bytes (Mb)                 
 
  1.0 Giga  Bytes  (Gb)      
  4.0 Giga  Bytes  (Gb)      
  5.2 Giga  Bytes  (Gb)      
  6.0 Giga  Bytes  (Gb)    
 

DISQUETE OU FLOPPY 
 
Estes são disquetes flexíveis, variam  de  tamanho, de capacidade e mais 
frágeis.  
 
 5.1/4" : 1.2 Mega Bytes  (Mb) HD-Alta Densidade 
 3.1/2" : 1.44 Mega Bytes (Mb) 
                       2.88 Mega Bytes (Mb) 
                          21 Mega Bytes (Mb) (Marca: Maxell) 
 

DISCOS ÓTICOS  

 

Estes discos possuem tecnologia laser (Compact Disks), e possuem uma grande 
capacidade de armazenamento. CD-ROM : (Compact Disk-Read Only Memory). 
Os dados são apenas gravados, não permite alterações, somente leitura. 
 
                      650 Mega Bytes (Mb)  
                         6 Giga Bytes   (Gb) 
                       30 Giga Bytes   (Gb) 
 
 WORM : (Write Once Read Many).Os dados são gravados uma única vez e 
podem ser lidos milhares de vezes). 
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CUIDADOS COM OS DISQUETES  
 
Por se tratar de um meio magnético externo e de manipulação constante, 
alguns cuidados devem ser tomados pelo usuário, para evitar que  sofram 
danos que podem causar a perda  irrecuperável dos seus dados. Portanto, os 
cuidados devem ser considerados e observados com  bastante atenção: 
 
� Não tocar com os dedos na superfície de gravação; 
� Não dobrar o disquete; 
�Não aproximar objetos magnéticos, como; imã, tesoura, chave de  fenda, 
televisor, caixas  de som, motores etc.. 
� Não deixá-lo fora da capa protetora quando  não estiver sendo usado;  
� Não submetê-lo a temperaturas  elevadas:  o  ideal é entre 15 e 30  graus 
centígrados. 
� Inserí-lo corretamente  no drive, ou seja, com a etiqueta de identificação para 
cima, e com abertura para gravação em direção do drive. 
 

COMO FUNCIONA O CD-ROM ? 
 
Se você já tiver instalado no seu computador uma unidade CD-ROM poderá 
desfrutar de muitos recursos como a multimídia. Poderá, ouvir música de um 
CD-ROM de músicas,  inciclopédias, atlas, aulas de inglês, filmes de video, video 
clips, jogos, programas que vem no CD-ROM etc. A unidade CD-ROM mais 
rápida do mercado é a de quadrupla velocidade. 
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O QUE É PROTEÇÃO DE DISCO ? 
 
Alguns discos  flexíveis  estão protegidos, isto é, pode-se examinar as 
informações,  mas  não é possível modificar nenhum dado no disco. Estes discos 
são chamados de discos protegidos contra a gravação. Normalmente, os  discos  
protegidos  contra gravação possuem um pequeno selo ou fita cobrindo o 
entalhe no lado direito dos mesmos. Pode-se copiar informações para dentro de 
um disco protegido contra gravação, removendo-se primeiramente o selo/fita 
protetora. Semelhante ao método de contra-gravação utilizado nas fitas 
cassetes. 
 

Quando a feixe de luz vermelha passar pelo furo significa que não pode ser 
gravado informações no disquete. 
 

        

 

 

    

O QUE SÃO IMPRESSORAS ? 
 
A finalidade da impressora é imprimir o seu arquivo,  dados,  gráficos etc. Existe 
uma vasta linha de impressoras que varia  muito, de  velocidade de impressão, 
qualidade de impressão, fontes etc. Sempre quando ouvir falar em velocidade 
de impressoras o termo de  referência é CPS (Character Per Second = Caracter 
por segundo).  
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A impressora matricial mais simples possui 9 (nove) pinos na cabeça de 
impressão. Se esta impressora tivesse 240 CPS, significa que ela imprimiria 240 
caracteres por segundo. Já existem  impressoras  que  são muito mais velozes: 
300 CPS, 360, 400 CPS (relativo ao fabricante). A fita da impressora (depende 
do modelo/fabricante) sempre é uma  fita de cor preta, mas isto não impede 
que você compre uma fita de cor vermelha, azul ou de qualquer outra cor. Já 
existem no mercado impressoras com fita de mais de uma cor, a marca Citizen 
e Epson. A impressora também possui uma memória conhecida como BUFFER,  
depende da impressora a sua capacidade varia de:    8  Kilo Bytes (Kb) 40  Kilo 
Bytes (Kb) 
 

 

JATO DE TINTA 
 
Imprime com sistema a jato de tinta. A impressão fica excelente,  perto da 
qualidade de uma impressora laser. Exitem impressoras de jato de tinta preto e 
branca e colorida. Marca HP (Hewlett Packard). 
    

LASER  
 
As impressoras mais modernas do mercado são as impressoras Laser, que 
oferecem recursos de impressões realmente  impressionantes. Para lhe dar uma 
rápida idéia: Imprimem em  velocidade impressionante, 6, 12, 25 páginas por 
minuto (Há mais velozes  com certeza), oferecem uma variedade de fontes 
(tipos de  letras), 6, 32, 42 fontes, depende do fabricante. Sua qualidade de 
impressão é das  melhores,  sua  impressão  é melhor do que uma fotocópia, 
preto e branco ou colorido etc... 
 

 

 

 

 
O QUE É NO-BREAK ? 
 
Este aparelho é utilizado como fonte  de  energia  de  emergência  para 
equipamentos eletrônicos, tais como;  microcomputadores,  terminais  de vídeo, 
telex, modens, terminais de caixa etc. Se você possuir um destes aparelhos 
ligado no micro, e, houver uma queda de energia (break out), o que estiver na 
memória do  computador  não será perdido, porém, se não tiver NO-BREAK 
perderá TUDO. Este aparelho possui várias capacidades de retenção  de  
energia,  isto depende para qual finalidade, com duração de  15, 30, 60 minutos 
ou  2, 3 horas. 
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O QUE É UM ARQUIVO DE DADOS ? 
 
É um  conjunto de informações armazenado num disco do  computador, sempre 
identificado por um nome, através do qual é localizado e  endereçado. Um 
arquivo é composto de "registros".  
 
Quando criar  um  arquivo  o MS-DOS irá aceitar um nome até 8 caracteres.  As  
extensões  compõem-se de um ponto seguido de um, dois ou três caracteres.  
As  extensões  são opcionais mas é bom usá-las, devido a  sua utilidade para  
descrever  o conteúdo do arquivo ao usuário.  
 
Vários registros formam um arquivo de dados. Caso deseje identificar 
rapidamente os arquivos que contêm TEXTOS,  pode-se anexar a extensão .TXT 
a cada um deles.   VENDAS.TXT - VENDAS é o nome do arquivo. TXT   é a 
extensão. Ao examinar o diretório do seu disco mestre do MS-DOS  o  usuário  
verá muitos arquivos com as extensões .EXE (executáveis) ou .COM 
(comandos). Estas extensões indicam ao MS-DOS que os arquivos são 
programas que podem ser executados. Muitos outros arquivos terão suas 
próprias extensões, como .DOC de (documento), .TXT de (textos) etc. 
 

 

EXTENSÕES DE ARQUIVOS MAIS COMUNS ? 
 
 .$$$    Arquivo temporário ou inútil, você poderá ser apagá-lo. 
 .BAK  Arquivo reserva BACKUP. 
 .BAS  Programa fonte em linguagem BASIC. 
 .BAT  Arquivo BATCH "lote" contém comandos a serem executados. 
 .BIN   Programa no formato BINÁRIO. 
 .C       Programa fonte em linguagem C. 
 .COM  Arquivo de COMANDOS. 
 .DAT   Arquivo de DADOS. 
 .DOC  Arquivo de DOCUMENTO, TEXTO. 
 .EXE   Programa EXECUTÁVEL gerado pelo LINK EDITOR. 
 .HLP   Arquivo de instruções HELP, ajuda. 
 .MSG  Arquivo de MENSAGENS.                                           
 .PRN  Arquivo de impressão. 
 .SYS  Arquivo do SISTEMA OPERACIONAL. 
 .TMP  Arquivo TEMPORÅRIO. 
 .TXT  Arquivo TEXTO. 
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O QUE É UM CAMPO ? 
 

É o conjunto de caracteres que identifica cada uma das informações contidas  
num  registro do arquivo, como já exemplificamos  anteriormente. Cada  
campo  tem um endereço dentro do registro, que é determinado pela sua 
posição inicial e seu tamanho em bytes. 
 
Os campos  de  um  registro podem ser de diversos tipos, dependendo  da 
informação que eles deverão armazenar: 
 

 

 

� Todos os campos formam o registro completo da MARIA 
 
a) Campo Numérico 
Pode conter somente dados numéricos,  ou seja, números. 
 
b) Campo Alfanumérico 
Pode conter  qualquer caracter do padrão ASCII, ou seja,  números ou letras. 
 
c) Campo Alfabético 
Pode conter apenas dados alfabéticos. 
 
d) Campo Data 
Pode conter apenas dados no formato de  Data (dia/mes/ano). 
 
A soma do tamanho de cada um dos campos de um  registro,  determina   o 
tamanho desse registro. 
 

 

O QUE É UM REGISTRO ? 
É cada item de informação do Arquivo. Observe página anterior. (O que é um 
arquivo), cada cliente representa um Registro dentro do arquivo. Um Registro  
é  uma estrutura de dados definida segundo um lay-out próprio, para conter 
uma ou mais informações a respeito de um  assunto. No nosso   caso, o 
assunto é Cliente e para cada cliente poderemos ter diversas informações, 
como Codigo, Nome, Endereço, Cidade,  Estado,  CEP, etc.. e a essas 
informações dá-se o nome de "campos".  
Portanto, um  registro é composto de campos e vários registros formam um 
arquivo. 
 

CAMPOS 
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O QUE É UM PROGRAMA ? 
 

É um conjunto de comandos e instruções escritos de forma ordenada e lógica  
que,  lidos  e  executados pelo computador, produzem um resultado pré-
definido. Portanto,  para  cada tarefa que o computador deve realizar, há que 
se desenvolver um programa.  
 

 

O QUE É PROCESSAMENTO DE DADOS ? 
 
E a transformação de informações introduzidas no computador em resultados 
dos mais variados tipos (relatórios, arquivos, etc...).  O diagrama abaixo   
mostra as 3 etapas do processamento de dados:  Entrada/Proces-
samento/Saida. 
 

                                                                       

 

 

 

O QUE É UM SISTEMA ? 
 
É um  conjunto  de programas e arquivos definidos e desenvolvidos  para um 
fim  específico,  como por exemplo, Sistema de Faturamento, de Folha de 
Pagamento,  de  Contabilidade, etc.. Estes são os chamados Sistemas 
Aplicativos. Um conjunto de sistemas desse tipo, que interagem entre si, 
trocando informações, é conhecido como Sistema Integrado ou pacote. 
 

 

       

 
O QUE É UM BACKUP ? 
 
É uma cópia de um ou mais arquivos (ou programas), que é mantida em lugar 
seguro,  para ser utilizada no caso de perda ou dano no(s) arquivo (s) 
original(is). Numa empresa que tem todas as suas informações  armazenadas  
num sistema informatizado, o BACKUP DEVE SER UMA DAS PREOCUPAÇÕES 
MAIS IMPORTANTES, POIS O TRABALHO DE ANOS PODE SE PERDER EM 
APENAS UM SEGUNDO. 
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O QUE É MODEM ? 
 

O modem externo é um dispositivo ligado ao micro na linha telefônica  e ao 
telefone, este permite transmitir dados (arquivos) de um micro  para outro em 
qualquer parte do mundo. O modem pode ser interno, acoplado ao computador 
na placa mãe (Motherboard).  
 
Além do modem  é  necessário  um software de comunicação para transmitir 
os dados. O modem é conectado a uma saída serial (COM1, COM2, COM3  ou  
COM4) COM vem da palavra abreviada COMMUNICATION, ou seja 
COMUNICAÇÃO).   
 
A velocidade de  transmissão dos dados no Brasil devido a baixa  qualidade das 
linhas telefônicas públicas  é difícil  transmitir  mais  de  1.200 Bauds (BAUDS é 
a velocidade de transmissão dos dados),  varia  de  300, 1.200, 2.400, 14.400, 
28.800 Bauds).  
 
 
As primeiras transmissões devem ser feitas a velocidade de  300  Bauds, 
evoluindo para 1.200 e 2.400 até encontrar uma taxa que compatibilize a 
transmissão com a qualidade da linha telefônica. Após configurado o modem 
deve-se instalar o software (programa) de comunicação. 
 

Modem Externo                             Placa de Modem Interno 
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O QUE É FAC-SIMILE ? 
 
Este aparelho pode ser útil como telefone ou transmissor de dados,  relatórios, 
pedidos, faturas, fotos etc, em qualquer parte do mundo. Este assunto esta 
sendo abordado nesta apostila  a título de esclarecimento, pois, caso você 
ainda não possua um aparelho FAX,   mas  tem  um computador, não há 
necessidade de comprá-lo, e sim, somente uma  placa fax. Esta placa é 
instalada internamente no seu micro, em um slot. O FAX também possui uma 
memória, e nesta você pode gravar números telefônicos. Por exemplo, gravar 
10 números dos principais clientes  que  a empresa possui na Europa. Desta 
forma  quando  for  transmitido  alguma mensagem para algum destes 
números, basta pressionar apenas em um único botão (a memória 
programada). A capacidade de números que podem ser armazenados na 
memória do FAX depende do fabricante. 
 

 

Fax Externo                      Placa de Fax Interna 

            
 

    

 
O QUE É HARDWARE ? 
 
É o  equipamento  físico,  representado no computador por suas unidades 
mecânicas, eletrônicas e magnéticas. 
 

 

 

 

 
O QUE É UM COMPUTADOR ? 
 
É um dispositivo eletrônico controlado por programas, usado  para  processar 
dados. 
 



 MS-DOS 6.2               by Jurandir A. Pellin                                                      20      

 
COMO O COMPUTADOR FUNCIONA ? 
 
Através de programas, que são conjuntos ordenados de instruções que dizem  
ao computador exatamente o que ele deve fazer.  Sem um programa, o 
computador (HARDWARE), nada pode fazer. Portanto, cada  programa tem um 
objetivo, ou seja, deve produzir um resultado  desejado. E esta interação entre 
HARDWARE (computador) e SOFTWARE (programa) é que tornam possível 
atingir este objetivo. 
 
PARTES BÁSICAS DO COMPUTADOR 
 
� Unidade de ENTRADA (vídeo/teclado) 
� Unidade Central de Processamento (UCP) ou CPU em inglês Central 
Processing Unit. 
� Unidade de memória auxiliar (disquete, disco rígido, fita magnética, fita 
cassete, CD-  ROM, WORM). 
� Unidade de saída (impressora, vídeo, disco) 
     Estas partes também são conhecidas como PERIFÉRICOS. 
 

 

 
SOBRE O MONITOR 
 

 

 

Os monitores estão ganhando espaço de destaque no reinado das  interfaces 
gráficas. Comprar um monitor capaz de reproduzir com fidelidade todas as 
cores e nuances das imagens é tão importante quanto ao definir o processador 
da máquina ou o tipo de impressora.  
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No topo da lista de monitores mais vendidos, são os modelos de 14 e 15 
polegadas.  O monitor de 17 polegadas (17"), mais utilizado para  engenharia  
e  arquitetura, quem usa CAD e CAM. Os padrões mais comuns são VGA e o 
SUPER  VGA,  uma análise na linha de fabricantes de monitores demonstra a  
predominância dos modelos SUPER VGA.  
 

  

 

                                 

 

O monitor SUPER VGA tem capacidade de 1.024 pontos luminosos  na  
horizontal e 768 pontos na vertical.  
 
Este valor pode subir  no  máximo  até 1.280 por 1.024 pontos segundo as 
normas estabelecidas pela VESA, Associação de Padronização que une vários 
produtores de monitores.  
 
A relação do  monitor VGA até 640 pontos por 480.  
Assim como acontece na televisão as imagens mostradas no monitor de vídeo  
são compostas de minúsculos pontos por onde incidem  os  raios  de luz nas 
cores vermelha, verde e  azul,  representadas  pela  sigla  RGB (Red, Green, 
Blue).  
 
Estes feixes luminosos  atravessam  uma  superfície perfurada chamada de 
máscara de sombra, que fica posicionada  atrás  do vidro do tubo de vidro.  A 
distância entre  estes  pequenos  pontos  que formam a imagem, também 
conhecida como dot pitch, tem importância  fundamental na definição da 
qualidade  do  monitor.   
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Placa de Vídeo 
 

 

 

 

Quanto  menor  o  dot pitch, maior número de pontos a imagem terá e melhor 
será  sua  resolução. Outro item importante na hora de escolher um monitor é 
saber definir  a placa controladora de vídeo que acompanha o equipamento. A 
apresentação das imagens na tela obedece um roteiro que se inicia no 
computador. Posicionada dentro do gabinete do PC, ela é responsável  por  
transformar as informações recebidas pelo micro em raios de luz que irão 
formar  as imagens.   Quanto maior a memória de uma placa de  vídeo,  mais  
detalhes serão capturados e transportados até o monitor. A formação de uma  
imagem, no entanto, não depende apenas da habilidade da placa em  instruir o 
monitor a administrar a emissão de raios de luz.  A  frequência  horizontal, ou 
o número de vezes em que o feixe de luz percorre  uma  linha horizontal 
durante um segundo, é fator essencial na definição da  velocidade com que as 
imagens serão geradas. 
 

 
 
O QUE É DISCO WINCHESTER ? 
 
É também conhecido como disco magnético rígido. Esta instalado no interior do 
microcomputador numa unidade fechada a vácuo, que o  protege de qualquer 
tipo de interferência externa. É o meio de armazenamento em que os dados 
são gravados através  de  uma cabeça de leitura/gravação, que não toca 
fisicamente  a  superfície  do disco. Ela fica sobrevoando a uma distância 
inferior a espessura de  um fio de cabelo. A leitura no disco rígido ou 
winchester tem uma  rotação de 3.600 RPM, ao passo que no disco flexível 
apenas 360 RPM - 10  vezes  + rápido.  
 
Por isso, deve-se evitar batidas, deslocamentos e qualquer tipo de solavanco 
com o micro, pois isto poderá fazer com que a cabeça toque e arranhe a 
superfície do disco, causando-lhe danos irrecuperáveis.  
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O disco WINCHESTER é encontrado com várias capacidades de 
armazenamento e sua medida é em Mb (Megabytes).  O tempo de acesso, 
ou seja, a velocidade de processamento de  uma  informação   gravada   ou  a  
gravar  em winchester é muito maior do que em disquete, reduzindo o  tempo 
de resposta do equipamento. O winchester é reconhecido como DRIVE C>. 
 
Depende da sua necessidade, há winchesters com várias capacidades, 540 Mb, 
840 Mb, 1,8 Gb etc. 
Um winchester de 340 Mb pode armazenar até   356.515.840 milhões de 
caracteres. 
 

Winchester fechado                  Winchester aberto 
 

        
 

 

 

 

   
 
O QUE É ROM ?     
 

ROM significa  Read-Only  Memory  (Memória Somente de Leitura), é usada 
para armazenar instruções e/ou dados permanentes ou  raramente  alterados. 
A informação é geralmente colocada no CHIP de armazenamento quando ele é 
fabricado e o conteúdo da ROM não pode ser alterado por  um  programa de 
usuário.  
 
A informação armazenada em ROM não é volátil, ou  seja, não é perdida 
quando o fornecimento de energia externa do  computador é interrompido. Já 
a memória RAM é volátil pois as informações  armazenadas geralmente são 
perdidas quando a energia é cortada. 
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O QUE É RAM ?     
 

RAM signifíca Random Access Memory (Memória de Acesso Randômico ou Ale-
atório). RAM é também conhecida por memória Read-and-Write pois podemos 
escrever ou ler informações nesse tipo de memória. É nesta memória  que 
oSISTEMA OPERACIONAL será gravado, tornando a  máquina  utilizável. 
 
É por causa dela que será possível carregar os  programas  de  aplicação, 
utilitários   EXCEL, FACIL, WORD, WORDPERFECT.  
 
 
CONSELHO DE AMIGO:  
 
Se você tiver na memória um texto ou  uma  planilha, nem se for de cinco 
linhas, sálve-a/gráve-a, pois, se houver  um  black out você terá que digitar o 
arquivo todo novamente. Quando se  fala  em capacidade de memória de uma 
máquina, o ponto de referência é a RAM,  a memória disponível que pode ser 
usada  para  trabalhar.  
 
Portanto,  num black out os dados que estiverem na memória RAM, serão 
perdidos, a  menos que tenham sido salvos em disco antes do black out, ou, se 
o sistema estiver protegido por um NO-BREAK, equipamento  capaz  de  
manter  a alimentação da energia elétrica aos equipamentos durante um black  
out, sem interrupção e prejuízo no processamento. 
 

Local onde é fixo os pentes de memória  
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MEMÓRIA CONVENCIONAL ? 
 

Os computadores padrão XT são construídos com o  microprocessador  8088 (o 
microprocessador é o cérebro do  computador) , e sua  capacidade  de 
endereçamento fica limitada a 1 Mb ou 1.024 Kb, isto é, os computadores 
desta linha não conseguem acessar mais que 1.048.576 informações.  
 
Dentro desta área de endereçamento estão, além da memória RAM  utilizável 
para programas, as áreas reservadas para os periféricos de  entrada e saída do 
computador (vídeo, disco rígido, Bios  etc.)   
 
A  área  útil, efetivamente aproveitável para programas, fica limitada a 640  
Kb.  Nos computadores IBM somente 640 Kb desse total são realmente 
utilizados.  O espaço entre 640 Kb e 1 Mb, é ocupado pelo BIOS (Basic  Input  
Output System) e adaptadores de vídeo, disco  rígido,  rede  etc.   
 
Para  obter acesso a essa região de memória, o computador precisa ter: Um 
microprocessador 386 ou 486, e configurar o arquivo de sistema  CONFIG.SYS  
com os device drivers HIMEM.SYS e EMM386.EXE.  
 
Ao iniciar um programa o  MSDOS atribui-lhe toda a memória convencional 
disponível (Kb) para  iniciar um programa. A maioria dos computadores possui 
640 Kb de memória. 
 

 

 

 

Exemplo: 
 
Um estacionamento pode divulgar que possui mais de 1 milhão de vagas 
(1.024 Kb),mas na realidade, somente um pouco mais de 640.000 (640 Kb) 
estão disponíveis para a utilização pelos usuários, as DEMAIS são isoladas e 
sempre reservadas para fregueses especiais (os periféricos).  
 
 

Pentes de memória  
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Usuários normais ficam proibidos de utilizar estas vagas. O MS-DOS foi 
preparado para reconhecer somente 640 Kb de memória. Ele  sabe  que  a 
área entre 640 Kb e 1 Mb esta reservada para periféricos e,  portanto, não 
pode ser utilizada. MEMÓRIA ESTENDIDA (XMS) XMS - Extended Memory 
Specification - Especificação de Memória Estendida. 
 

A memória estendida está disponível apenas em sistemas com  processadores 
80286, 80386 e 80486. Para utilizar a memória estendida  mais  efi-
cientemente, deve-se instalar um gerenciador de Memória Estendida  chamado 
de HIMEM.SYS.  
 
Sua função é evitar que diferentes  programas   utilizem a mesma parte da  
memória estendida ao mesmo tempo. Os computadores AT que utilizam 
microprocessadores mais modernos - 386 e 486 não necessitam de memórias 
expandidas. Eles conseguem endereçar acima de 1 Mb de memória. Esta parte 
adicional é a Memória Estendida. Estas memórias podem também  ser  
fornecidas  em placas para ser instaladas em slots. 
 
AT 486dx2 com 4 Gb  (Gigabytes) de memória 
 
1.024 * 1.024 * 1.000 = 4.194.304.000  =  4 Bilhões de bytes 
 
Essa parte adicional é a MEMÓRIA ESTENDIDA, que também pode ser  forne-
cida em placas ou blocos de memórias para serem instaladas no  computador. 
Já os programas que utilizam MEMÓRIA EXPANDIDA podem  continuar  a 
funcionar utilizando a ESTENDIDA simulada como  EXPANDIDA,  através  do 
device driver EMM386.EXE.  
 
As linhas abaixo incluir  no  arq.  CONFIG.SYS 
 
DEVICE  = C:\DOS\HIMEM.SYS �Gerenciador de Memória Estendida  
DOS        = HIGH,UMB               �Carrega o MS-DOS para UMA & UMB 
 
MEMÓRIA EXPANDIDA (EMS) - UMA - ÁREA DE MEMÓRIA SUPERIOR  
                                                UMB - BLOCOS DE MEMÓRIA SUPERIOR 
 
O MS-DOS 6.2 tem habilidade de deixar mais memória convencional livre 
através da execução de alguns DEVICE DRIVERS e programas residentes  na 
Área de Memória Superior UMA - Upper Memory Area e nos UMBs - Upper Me-
mory Blocks ou Blocos de Memória Superior que estão localizadas na UMA. 
 
Outra maneira de adicionar memória ao seu sistema além dos 640 Kb é  de 
instalar uma memória expandida. A maioria dos computadores pode  acomodar 
uma memória expandida. A região que vai de 640 Kb a 1Mb é chamada de 
UMA Upper Memory  Area  Área de Memória Superior e pode ser acessada 
apenas com o auxílio de um gerenciador de MEMÓRIA EXPANDIDA chamado de 
EMM386.EXE, e  só  funciona em computadores 386 ou 486.  
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Pode-se instalar uma placa de  memória  expandida, que deve ser instalada no 
computador e um programa gerenciador de memória expandida, que vem 
acompanhada com a placa quando  comprada. As três linhas abaixo incluir no 
arquivo CONFIG.SYS. 
 
DEVICE = C:\DOS\HIMEM.SYS     �Gerenciador de Memória Estendida 
DOS       = HIGH,UMB                 �Carrega o MS-DOS na UMA/UMB e                                                      

parte na UMA 

   DEVICE = C:\DOS\EMM386.EXE  �Gerenciador de Memória Expandida                 
HMA AREA DE MEMÓRIA ALTA  

 
 
O usuário poderá acessar a HMA - High Memory Area - Área de Memória Alta,  
que são os primeiros 64 Kb da Memória Estendida, ou seja, de 1.025 a 1.089 
Kb. Como existem poucos programas que utilizam a HMA, faz  sentido utilizá-la 
para executar o MS-DOS.  
 
A UMA é um  espaço  de  memória entre 640 Kb e 1 Mb, geralmente ocupada 
pelo Bios, adaptador de vídeo e outros.  Os UMBs são blocos livres dentro da 
UMA. Para acessá-la o usuário terá que ter um computador com 
microprocessador 386 ou 486 e no arquivo CONFIG.SYS conter as seguintes 
linhas: 
 
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS � Gerencia Memória Estendida 
DOS     =UMB � Carrega o MS-DOS p/ os UMBs 
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS � Simula somente Memória Expandida ou 
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM      � Simula Memória Expandida e UMA 
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MEMÓRIA RAM 
Quando você esta trabalhando com seu computador, neste momento suas 
informações são mantidas na Memória Ram. Para que estas mesmas informações 
possam ser acessadas no dia seguinte ou mais tarde é preciso gravá-las fisicamente 
no meio de armazenamento conhecido como winchester (disco rígido), ou disquete, 
visto que a RAM é uma área de trabalho volátil (apenas temporária). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O computador precisa  do 
Gerenciador de Memória 
Expandida ou Superior 

EMM386.EXE no arquivo de 
configuração CONFIG.SYS 

para enchergá-la 

0  Kb 

640 Kb 

1.204 Kb 

64 Kb  (HMA) 

Mem. Estendida 

CONVENCIONAL 

1 Mb  

1 Mb até 4/8/16/32/64 ... 
 

Memória Alta 

MEMÓRIA RAM 

UMBs (Blocos Azuis) 
Usados pelo computador 

UMBs (Blocos Brancos) Estes blocos 
podem ser utilizados se o usuário 

configurar o Gerenciador de Memória 
Expandida chamado de EMM386.EXE 

no arquivo de configuração  
CONFIG.SYS 

O computador precisa do 
Gerenciador de Memóra 

Estendida HIMEM.SYS no 
arquivo CONFIG.SYS para 

enchergá-la  
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MAPAS DAS MEMÓRIAS 
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O QUE SÃO DESIGNAÇÃO DE DISPOSITIVOS ? 
 

          

 

           

 

CON: A designação de Console, ou teclado e  vídeo.  Usado 
quando copia informações do teclado/tela para um ar-
quivo ou outro   dispositivo.  Utiliza-se  CONTROL  Z 
(^Z) ou F6 para gravar o  arquivo. 

 
COM1: ou AUX: Designa a porta de Comunicação 1 (hum) ou  

comunicação serial 1 (hum) ou impressora. 
 
COM2: até COM4:  Portas de comunicação ou segundo, terceiro e  quarto 

conector  (ou porta) de comunicação serial. 
 
LPT1: ou PRN: Primeira porta da impressora paralela. 
 
LPT2: - LPT3: Portas da segunda e terceira impressoras. 
 
NUL: Um dispositivo simulado que é usado durante o  teste de 

um comando. As  operações  de  entrada  encontram 
imediatamente uma condição de final de  arquivo.  As 
operações de saída são simuladas sem a transferência 
efetiva dos dados. 
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Cabo Paralelo (7 bits)          Cabo Serial (1 bit) 

                                                  

 

O QUE É UMA REDE ? 
 
Num conceito bem resumido, uma rede serve para interligar vários 
computadores uns com os outros sob o comando de um único computador. 
Para você instalar um rede na sua empresa você teria que ter mais de um 
computador, programa (software) adequado, cabos (terminais) especiais para 
a conexão e placas de rede. Há vários sistemas operacionais de rede, como:  
LAN, LANTASTIC, NOVEL etc. 
 

Placa de Rede                                 Cabos / Terminais / Fios da Rede  

         

 

O QUE É O CLOCK DO COMPUTADOR ? 
 
É a velocidade do seu computador em MHZ (Mega Hertz). Observe na CPU do seu 
computador, há um display mostrando o clock (relógio) do seu computador. Se você 
possui um computador 486 - 100 MHZ, no display terá que mostrar o número 100. Há 
computadores com clocks variados, 66, 80, 100, 120, 133, 200 MHZ etc. 
 

Clock                                                Clock de 66 MHZ   (abaixo)  
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O QUE É A CPU 
 

É o cérebro do computador que controla e manda em tudo. CPU - Unidade 
Central de Processamento (CPU - Central Processing Unit). 
  

      

 

 

 

Codigo dos processadores 
 
8088        - era o computador XT 
80286    - foi a melhoria do computador XT 
80386    - processador mais rápido 
80486    - mais rencete 
Pentium - é o processador mais rápido da atualidade 
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BUS 
 
Bus aqui não é um ônibus ☺. O BUS é que permite que os componentes do 
computador se comuniquem uns com os outros. As informações e a energia 
passam por estes caminhos eletrônicos, que são as linhas (verdes) de circuito. 
O bus permite que os periféricos (teclado, monitor, mouse) se comuniquem uns 
com o outros. 
 
Observe abaixo as linhas finas (verdes), simulando a transmissão de dados e 
energia. 
 

 

 

 

O QUE É UM MOUSE ? 
 
O mouse é um periférico que agiliza o uso do teclado. Ao invés de executar-
mos certos comandos via teclado, através do mouse fica mais rápido e prático. 
Há vários modelos de mouses no mercado. 
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Parte interna do Mouse 
 

 

O QUE É UM JOYSTCIK ? 
 

O joystick é quase como um mouse. Quando você jogar (brincar) com algum 
jogo no computador o joystick fica bem mais prático e divertido do que via 
teclado. Há vários modelos de joystick no mercado. 
 

 
 

O QUE É UM SCANNER ? 
 
O scanner é um periférico que serve para capturar fotos, desenhos, gráficos de 
uma revista ou livro para a tela do computador. Há vários modelos de scanners 
no mercado. Quanto mais DPIs o scanner tiver melhor ficará a foto (boa 
resolução) ou desenho capturado. (DPI - Dots Per Inch - Pontos Por Polegada). 
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O QUE É UM NOTEBOOK OU LAPTOP ? 
 
O computador Notebook ou Laptop é como um computador portátil. A vantagem 
de ter um Notebook é que você pode levá-lo para onde quiser, campo, praia etc, 
e tem o mesmo potencial que um computador de mesa (desktop). 
 

 

O QUE É UMA PLACA DE SOM ? 
 
Para você poder ouvir um som no computador terá que instalar uma placa de 
som (Sound Blaster), e duas caixinhas de som. Há vários modelos no mercado. 
 

Placa de Som                                  Caixa de Som 
 

     

 

 
Auto Falante Interno 
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O QUE É UMA FONTE DE ENERGIA ? 
 
Resumidamente, a fonte de energia serve para regular a energia de 110 ou 220 
watts. Esta regulagem é necessária como em qualquer eletrodoméstico que usa 
energia. 
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TECLADO 
 
Teclado é um periférico que serve para você dar comandos ao seu computador, 
digitar (inserir) informações. 
 

 

 

���� ESC 
Cancela linha editada no vídeo. 

 
���� F1 
Repete um caractere por vez do último comando digitado. 

 
���� F3 
Repete o último comando ou linha digitado. 

 
���� F6  ou CONTROL Z  
Grava um arquivo usando o comando COPY CON.  

 
Exemplo: 
COPY CON ALUNOS.TXT    teclar enter 

    Jenifer   teclar enter 
    Mike     teclar enter 
    Jonas    teclar enter 

Teclar na tecla F6 e  enter que irá gravar o arquivo. Para visualizar o conteúdo 
do arquivo acima digite TYPE ALUNOS.TXT enter. 

 
���� F7 
Mostra todos os comandos digitados até o momento e respectivo número. 
 
���� ALT  F7  
Apaga comandos da lista. (F7). 

 
 



 MS-DOS 6.2               by Jurandir A. Pellin                                                      40      

���� F8 
Procura comandos  na ordem de baixo para cima. (antes teclar F7) 

 
���� F9 
Seleciona o número do comando mostrado pela tecla F7. 

 
���� SHIFT  
Muda as letras, da forma maiúscula p/ a forma minúscula. 

 
���� CAPSLOCK  
Mudar para letra maiúscula e/ou minúscula. 

 
���� BACKSPACE ou � 
Retorna  para esquerda um caracter apagando o que estiver na sua frente. 

 
���� DEL   
Apaga caracteres (letras). 

 
���� INS  
Inserir (inclui) caracter durante digitação. 

 
���� HOME 
Volta inicio do comando ou do texto. 

 
���� END  
Posiciona o cursor no final do comando ou do texto. 
 
���� TAB 
Movimenta o cursor p/ a direita de 8 em 8 colunas. 

 
���� SETA PARA CIMA   ���� 
Procura comandos. 

 
���� SETA PARA BAIXO  ���� 
Procura comandos 

 
���� SETA PARA DIREITA   ���� 
Movimenta o cursor para a direita. Quando linha for apagada com a tecla 
BACKSPACE esta seta irá construir a linha apagada novamente. 

 
���� SETA PARA ESQUERDA  ���� 
Movimenta o cursor para a esquerda 

 
���� PgUp   (Page Up)   ���� 
Busca o primeiro comando de todos que já foram digitados. 

 
���� PgDn   (Page Down) ���� 
Busca o último comando de todos que já foram digitados. 
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���� ALT -  ALTERNATE  
Insere vários caracteres de controle e caracteres de dados não-padrão. As 
funções dependem até um certo ponto do programa que esta sendo executado. 
Mantenha pressionada ALT e pressione uma combinação de números. Na 
memória do seu computador há uma tabela chamada ASCII (Tabela de 
Intercâmbio de Informações) que contém 256 códigos que poderão ser 
utilizados caso estes não são encontrados no seu teclado. 

 
Exemplo:  
Mantenha pressionado a tecla ALT e digite  219, após ter digitado os três 
números solte a tecla ALT e o caracter gráfico será mostrado na tela. Faça um 
teste com os seguintes códigos = 157 - Simbolo monetário Japones Yen, 156 
símbolo monetário Libra Esterlina. 

 
���� CTRL -  CONTROL (^) 
Para inserir um caracter de controle mantenha pressionada CTRL e pressione 
qualquer tecla de digitação. Os caracteres de controle executam funções que 
dependem do programa que esta sendo executado e do sistema operacional 
utilizado. 

 
Exemplo: 
Digite DIR /S tecle enter, após pressione simultâneamente nas teclas CTRL e 
BREAK  que irá interromper a listagem do comando DIR. 

 
���� NUMLOCK  
Acionador de função numérica ou de controle de cursor. Mantém 
alternadamente o teclado numérico na função de inserção numérica e na 
função de controle do cursor. Após ativado só funcionará os números e as 
setas para cima/baixo/esquerda/direita estarão desativadas. 

 
���� PAUSE-BREAK  
Pausa um comando em execução, funciona também com a combinação CTRL 
BREAK para interromper um comando ou programa em andamento. 

 
���� CTRL  S     (^S)  
Congela tela durante execução de um comando (ex: DIR/S), mesmo que a 
tecla PAUSE. 

 
���� ALT F10  
Apaga definição de macro. 
 
���� SCROLL LOCK  
Rola tela. 

 
���� CTRL ALT DEL  
Inicializa sistema, mesmo que o botão RESET. 

 
���� PRINT SCREEN  
Imprime conteúdo que esta na tela. 
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	 Para as teclas F7-F8-F9  ���������������� PgUp Pgn funcionarem o software 
DOSKEY deverá estar na memória:  Digite DOSKEY enter 

 

 

Atenção 
 
Após cada comando digitado pressione a tecla “enter” para executar o 
comando. 
 
 

 


� �  
 

 

 

   

DIR 
 
(Directory = Diretório) 

 
Diretório é o índice do disco.  
Este comando mostra todos os arquivos que constam no disquete. 
 
DIR                        (lista todos os arquivos que estão no disco) 
DIR  CA*               (lista todos os arquivos que começam com as letras CA). 
DIR /P                   (lista arquivos por tela, quando encher uma tela, 
pressione enter) 
DIR /W                  (lista arquivos em colunas na horizontal) 
DIR /P /W             (lista arquivos por tela e na linha horizontal - Page - Wide) 
DIR /OS                 (lista arquivos em ordem de bytes - tamanho - Size) 
DIR /OE                 (lista arquivos em ordem de extensão) 
DIR /AS                 (lista arq. invisíveis e arq. do sistema  
                               -IO.SYS - MSDOS.SYS) 
DIR *.TXT              (lista arquivos na ordem de extensão TXT) 
DIR .TXT  
DIR *.TXT /S        (procurará em todos os diretórios e sub-diretórios arquivos 
que                          tenham a extensão .TXT) 
DIR /?                    (pede ajuda sobre o comando DIR) 
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SET DIRCMD 
 
(Set Dircmd = Estabelece um padrão de listagem para o comando do Dir) 
Estabelece ordem de listagem padrão para o comando DIR (diretório). Quando 
você executa o comando  DIR, ele simplesmente lista os arquivos na ordem em 
que foram criados. Ex: SET DIRCMD=/OS  Desta forma quando for executado 
o comando DIR, será listado os arquivos em ordem de  TAMANHO (/OS).  SET 
DIRCMD=  (cancela variável) 
 
/OS      ordem de tamanho 
/OE      ordem de extensão 
/OD      ordem de data 
/AD       lista somente diretórios 
 
Digite  SET DIRCMD=/OS    (pressione enter) 
 
 
BIT 
(Binary Digit = Dígito Binário). É a menor unidade de informação que o 
computador pode armazenar. Quando desligado assume o valor de 0 (zero) e 
quando ligado 1 (um). Uma sequência de oito Bits formam um Byte. 
 
BYTE 
Um Byte é uma letra, um número, um símbolo. Um Byte e formado por oito 
Bits. 
 
KILOBYTE - Kb   (mil bytes)  
Kilobyte ou Kb é o valor de 1.000 Bytes, ou seja, 2 elevado a décima potência. 
Em computação as medidas de memória são feitas em potências de 2. 
 
Assim um computador que possui 640 Kb, isto quer dizer que ele pode 
armazenar na memória até 655.360 Bytes (640 * 1.024). 
 
MEGABYTE - Mb   (milhões de bytes)  
Megabyte ou Mb é o valor 1.000 Kilobytes. Os discos rígidos tem sua 
capacidade estabelecida em Mb, ou seja,  num winchester de 120 Mb pode 
armazenar até 125.829.120 (cento e vinte e cinco milhões, oitocentos e vinte e 
nove mil, cento e vinte bytes). (1.024 * 1.024 * 120). 
 
GIGABYTE - Gb    (bilhões de bytes) 
Gigabytes ou Gb é o valor de 1.000 Mb. Portanto num disco de 1 Gb, pode 
armazenar até 1.048.576.000 Bytes. (1.024 * 1.024 * 1.000). 
                                      Kb        Mb       Gb 
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DATE 
 
(Date = Data) 
Mostrar a data atual e alterar. Dependendo da configuração do computador 
deverá ser informado antes o Mês ou o Dia. Informe o Dia-Mês-Ano, ou Mês-
Dia-Ano.  
 
DATE                     (pressione enter) 
 
DATE 10-12-94      (pressione enter) 
 
DATE 12-30-94      (pressione enter) 
 

 

 

 
TIME 
(Time = Hora) 
Define e altera a hora do sistema. 
 
TIME                    (pressione enter) 
 
TIME 10:50          (pressione enter) 
 
TIME 2:30            (pressione enter) 
 

 

 

CLS 
(Cleanse = Limpar) 
Limpa a tela. Se houver caracteres "sujeira" na tela este comando limpará. 
Observe acima a tela esta suja.   
 
CLS       (pressione enter) 
 

 

 Após executado o comando CLS, a tela é limpa. 
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VOL 
(Volume = Volume) 
Mostra o nome do volume interno (dentro do disco). O nome do volume é visto 
na primeira linha quando executado o comando DIR.  
 
VOL     (mostra o volume do diretório corrente) 
 
VOL   C:       (pressione enter) 
O volume da unidade C é COMPRAS      
O número de série do volume é 19E8-3B53  
 
No exemplo acima o nome do volume é COMPRAS.  
 

 

 
 
LABEL 
(Label = Etiqueta) 
Para dar um nome ao Volume Interno. Será aceito um nome com até onze 
caracteres. 
 
 
LABEL           (pressione enter)            
O volume da unidade C é COMPRAS          
O número de série do volume é 19E8-3B53 
Nome de volume (11 caracteres, pressione ENTER para nenhum)? VENDAS  
No exemplo acima o nome do volume é VENDAS.  
 
LABEL COMPRAS      (pressione enter) 
 

 

 

 
VER 
(Version = Versão) 
Mostra o número da versão atual do MS-DOS que está instalado no seu 
computador. 
 
VER     (pressione enter) 
 
MS-DOS Versao 6.20 
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DEL - ERASE 
 
(Delete = Apagar) 
Este comando apaga arquivos do disquete ou do winchester.  
 
DEL VENDAS.TXT       (apaga o arquivo VENDAS.TXT do disco) 
ERASE VENDAS.DOC  (apaga o arquivo VENDAS.DOC do disco) 
DEL *.TXT                   (apaga TODOS os arquivos com a extensão TXT) 
DEL *.DOC                  (apaga TODOS os arquivos com a extensão DOC) 
 

 

 

 

UNDELETE  
 
(Undelete = Recupera)  
Recupera arquivos que foram apagados do disco ou do winchester. Para  
recuperar os arquivos sem maiores problemas, execute o UNDELETE logo após 
ter apagado o(s) arquivo(s). 
 
UNDELETE  COMPRAS.TXT   (recupera o arquivo COMPRAS.TXT) 
UNDELETE  *.TXT                 (recupera todos os arquivos q. tenham a ext. 
TXT) 
UNDELETE  /ALL                  (recupera todos os arquivos que foram 
apagados) 
UNDELETE  /LIST                (lista os arquivos que foram apagados) 
UNDELETE  /DOS                 (recupera arqs do sist. IO.SYS e MSDOS.SYS) 
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ATTRIB 
 
(Attribute = Atributos) 
Estabelece atributos para seus arquivos ou diretórios. 
 
+R  Protege contra deleção - não deixa apagar arquivo. 
- R  Desativa o comando acima - arquivo pode ser apagado. 
+H  Esconde o arquivo. 
- H  Mostra o arquivo escondido. 
 
ATTRIB      (pressione enter) 
ATTRIB +R VENDAS.DOC     (não deixa apagar o arquivo VENDAS.DOC) 
ATTRIB -R VENDAS.DOC      (arquivo agora pode ser removido/excluído) 
ATTRIB +H COMPRAS.TXT   (o atributo escondeu o arquivo do comando DIR) 
ATTRIB +H /S                      (esconde todos os arquivos de todos os 
diretórios) 
ATTRIB -R                             (desprotegerá todos os arquivos contra deleção) 
ATTRIB +R +H 
ATTRIB  -R  -H 

 

 
FASTHELP 
 
(Fasthelp =Ajuda Rápida) 
Mostra na tela uma síntese de todos os comandos do MS-DOS 6.2. Caso você 
esqueceu a finalidade do comando DIR, basta  digitar FASTHELP.  
 
FASTHELP     (pressione enter) 
 
ATTRIB           Exibe ou altera os atributos dos arquivos. 
BREAK           Ativa ou desativa a verificação de CTRL+C. 
CD                 Exibe ou altera o diretório atual. 
CHDIR            Exibe ou altera o diretório atual. 
CHKDSK         Verifica um disco e exibe um relatório sobre seu status. 
CLS                Limpa a tela. 
COMMAND      Inicia uma nova versão do interpretador de comandos do MS-DOS. 
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HELP 
 
(Help = Ajuda) 
Este comando fornece ao usuário ajuda completa e detalhada de TODOS os 
comandos do MS-DOS 6.2, sua sintáxe mais exemplos. Portanto, quem não 
gosta de apostila poderá visualizar todos os comandos na tela via HELP. Para 
selecionar o comando desejado basta movimentar-se com o mouse sobre 
opção desejada e teclar enter. 
 
HELP      (pressione enter) 

 

 
MODE 
 
(Mode = Mode) 
Muda o modo de funcionamento  de alguns dispositivos do hardware. Torna as 
letras maiores, configura impressora, etc... 
 
COMANDOS PARA O MONITOR 
 
MODE 40                           (40 caracteres na linha - letras se tornam maiores) 
 
MODE 80                           (80 caracteres na linha - default - padrão) 
 
MODE CON: LINES=50      (será exibido na tela 50 linhas - letras pequenas) 
 
MODE CON: LINES=43      (será exibido na tela 43 linhas - letras 1 pouco 
maiores) 
 
MODE CON: LINES=25      (será exibido na tela 25 linhas - letras padrões)   
 
 
COMANDOS PARA A IMPRESSORA 
 
MODE  LPT1:80,6                 (80 colunas e 6 linhas por polegada - LPP) 
 
MODE  LTP1:80;8 
 
MODE  LTP1:132,6               (132 colunas e 6 linhas por polegada - LPP) 
 
MODE  LPT1:132,8 
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EDIT 
 
(Edit = Editar) 
Este é o editor de textos do MS-DOS 6.2.  Com o EDIT você poderá criar 
arquivos (cartas) e alterar e gravar. 
 
EDIT      (pressione enter) 
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MD    
 
(Make Directory = Cria Diretório) 
Cria DIRETÓRIOS (departamentos, divisões) no disquete ou no winchester, 
para manter informações separadas (organizadas).  
 
Dept. Compras: Grava informações no departamento de COMPRAS. 
 
Dept. Vendas  : Grava informações no VENDAS. 
 
MD COMPRAS   (pressione enter)    (cria diretório COMPRAS) 
MD VENDAS      (pressione enter) 
CD VENDAS       (entra no diretório VENDAS) 
 

 

 

 

CD - CD.. - CD\ 
 
(Change Directory = Mudar de Diretório) 
Com este comando você pode entrar e sair no(s) diretório(s). 
 
CD COMPRAS    (entra no diretório COMPRAS) 
CD..                   (retorna um diretório por vez - gradualmente) 
CD\                    (retorna para o diretório príncipal - raíz) 
 

 

 

 

 
RD 
 
(Remove Directory = Remove diretório) 
Apaga/remove o diretório (departamentos, divisões) criado.  
 
RD VENDAS          (remove o diretório VENDAS)  
 
RD COMPRAS     
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TREE  
 
(Tree = Árvore) 
Mostra o diretório que foi criado no disco ou no winchester. 
 
TREE            (mostra ÁRVORE - diretórios que há no disco) 
 
TREE  /F      (mostra diretórios mais arquivos que há em cada diretório) 
 

 

 

DELTREE  
 
(Deltree = Apaga Árvore)  
Remove ÁRVORE de diretórios. Se houver sub-diretórios estes também serão 
removidos. 
 
DELTREE VENDAS         (apaga a ÁRVORE chamada de VENDAS) 
 
DELTREE /Y VENDAS    (apaga toda a árvore e não pede confirmação)      
 

 

 

 

MOVE 
 
(Move = Mover) 
Move arquivos para outros diretórios, e renomeia arquivos e diretórios.  
 
MOVE EU.TXT \VOCE      (move o arq. EU.TXT p/ dentro do diretório VOCE) 
MOVE *.TXT  \VENDAS   (move todos os arqs c/ a extensão .TXT  p/                                                  

o diretório VENDAS) 
MOVE ELA.TXT  ALUNO   (renomeia arq. ELA.TXT para ALUNO) 
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COPY 

 
(Copy = Copia) 
Copia um ou mais arquivos para disquete, diretório ou para o winchester. 
 
C>COPY  CONFIG.SYS  A:\        (copia o arquivo CONFIG.SYS para o drive A:) 
C>COPY . A:\                              (copia TODOS arquivos do drive C: para A:) 
C>COPY EU.TXT A:\DADOS       (copia o arq. EU.TXT p/ o diretório DADOS) 
A>COPY WAY.TXT     \DADOS   (idem) 
A>COPY  PCPT01.TXT C:\          (copia PCPT01.TXT do drive A: p/ o drive C:) 
A>COPY EU.TXT  MODO             (cria 1 cópia do arq. WAY.TXT  p/ o MODO) 
 

 

 

    
DISKCOPY  

 
(Diskcopy = Cópia de Disco) 
Este comando faz cópia completa de disquete para disquete. Este comando 
NÃO funciona para copiar disco rígido. 
 
DISKCOPY B: B:  
 
Copia TODO o conteúdo do drive B:, para, e pede para inserir  outro disco, 
para que a cópia possa ser efetuada no mesmo rive). 
 

 

 

COPY - TYPE 
 
Para imprimir um arquivo texto no MS-DOS proceda da seguinte maneira:  
 
TYPE ABRIL.TXT > PRN    
 
COPY ABRIL.TXT   PRN      
 
(este comando irá imprimir arquivo na impressora) 
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TYPE 

 
(Type = Mostrar) 
Mostra o conteúdo do arquivo TEXTO. 
 
TYPE VENDAS.TXT           (mostra o conteúdo do arquivo texto VENDAS.TXT) 
 
TYPE COMPRAS.DOC     

    

    
REN 

 
(Rename = Renomear) 
Modifica o nome do arquivo atual para outro. 
 
REN EU.DOC  VOCE.TXT           (renomeia o arquivo EU.DOC para VOCE.TXT) 
 
REN VENDA.TXT  COMPRAS.DOC   
 

 

    

FORMAT 

 
(Format = Formatar) 
Formata disquete ou winchester. Este processo precisa ser feito para poder 
gravar informações no disco. Certos fabricantes oferecem caixas de disquetes 
já formatados. 
 
FORMAT   A: /F:1.44       (formata o disco do drive A: de 1.44 Mb) 
 
FORMAT   B: /F:1.44       (formata o disco do drive B: de 1.44 Mb) 
 
FORMAT   A:/F:1.2 /S      (formata o disco do drive A: de 1.2 Mb e transfere 
o sistema - IO.SYS - MSDOS.SYS - COMMAND.COM) 
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UNFORMAT 

 
(Unformat = Recupera disco formatado) 
Este comando recupera um disco formatado.Se você formatar acidentalmente 
um disco que possuir informações, estas serão perdidas. Este utilitário permite 
a recuperação destas informações. 
 
UNFORMAT A:       (recupera o disco formatado do drive A:) 
UNFORMAT B:       (recupera o disco formatado do drive B:) 
 

 

DOSKEY 

 
(Doskey = Teclas do Dos) 
Este é um programa (TSR) que fica residente na memória. Quando este estiver 
ativo na memória será possível utilizar as teclas de função F7, F8, F9, ���� 
PgUp, PgDn. 
 
DOSKEY   (enter) 
 
DOSKEY  L=DIR *.EXE  /P  $T *.COM   (enter)    (macro comando L)  
L   (enter) 
 

 

 

 

A: B: C: 

 
Mudando de Unidade de Disco. Para mudar de drive, basta você digitar a letra 
do drive, dois pontos e enter. 
 
C>A:     (estou no drive C: e quero ir para o drive A:) 
 
A>C:     (estou no drive A: e quero ir para o drive C:) 
 
C>B:     (estou no drive C: e quero ir para o drive B:) 
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PROMPT 

 
(Prompt = Linha prompt) 
Este comando permite você definir, criar e alterar a sua própria linha prompt. 
 
PROMPT  BEM VINDOS A AULA 
PROMPT $P $G 
PROMPT $D 
PROMPT $T 
PROMPT $D $T 
 
PROMPT $E[45m  $E[36m  AULAS  $E[0m   
 

Sobre a linha acima: 
 
Para que as cores funcionem de acordo, a seguinte linha deverá estar definida 
no arquivo CONFIG.SYS  
 
DEVICE=C:\DOS\ANSI.SYS 
 
$ dolar , letra E, colchete [ código 45 é a cor de fundo, o código 33 é código 
de cor da letra, a letra m deve ser minúscula - no final do texto digite $E[0m - 
zero e a letra m minúscula. Digite estes códigos cuidadosamente para obter 
resultado desejado. 
 
PROMPT $E[41m Ola $E[0m$E[43m Hello $E[0m$E[45m OK $E[0m$E[42m Fim 
$E[0m 
 
PROMPT            (cancela, e retorna o prompt padrão do MS-DOS) 
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VSAFE 

 
(Safe = Segurança) 
Anti-virus. Este é um programa TSR, isto é, que fica residente na memória. 
Sua função é detectar virus, caso, encontrar algum virus irá exibir uma 
mensagem de advertência, e também mostrará o nome do virus.  
 
VSAFE         (enter) p/ ativar 
 
VSAFE  /U   (enter) p/ desativar   
 

 

 

 
MSAV 

 
Este programa remove virus que há nos programas. Pode ocorrer que este 
anti-virus não seje capaz de remover algum virus mais "espertinho". 
 
MSAV   (enter) 
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MSD 

Este comando oferece informações técnicas do computador. Tipo de 
computador que você tem, capacidade de memória, versão do DOS etc. 
 

 
 

 
 

 

MSD/S      (enter) 
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SCANDISK 

 
(Scan Disk = Rastrear o Disco) 
É um aplicativo de análise e correção de discos. Procura erros em uma unidade 
e corrige os problemas encontrados. Quem tem um winchester "duplicado" 
com o DOUBLE SPACE pode ter problemas, e o SCANDISK irá corrigí-los. 
 
SCANDISK          (enter) 
SCANDISK C:     (enter) 
SCANDISK B:     (enter) 
 

 

 
DEFRAG 

 
(Defrag = Defragmentar)  
Sua função é organizar os arquivos no disco visando otimizar o seu 
desempenho.  Aconselho executar este utilitário semanalmente ou diariamente 
pendendo do fluxo de informações. Se houver fragmentação no winchester ou 
no disco a leitura das informações será lenta. 
 
DEFRAG C:    (enter) 
DEFRAG B:    (enter) 
 

 

 

 

CHKDSK 

 
(Check Disk = Verifica o Disco) 
Este comando verifica o disco, mostra quantos bytes estão disponíveis para 
uso, corrige erros no winchester (cruzamento de arquivos), e informa outros 
detalhes técnicos. 
 
CHKDSK        (enter) 
 
CHKDSK /F    (enter) 
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AUTOEXEC.BAT 

 
Este é um arquivo puro TEXTO. Sua finalidade e carregar para memória, 
programas e comandos rotineiros. O AUTOEXEC.BAT se auto executa quando o 
computador for ligado, executando desta, forma comandos ou procedimentos 
usuais que teriam de ser digitados a cada vez que o computador inicializa-se. 
Faça o exemplo abaixo: 
 
COPY CON AUTOEXEC.BAT      (enter) 
   ECHO OFF           (enter) 
   PATH=C:\DOS;C:\WINDOWS;C:\FACILP;C:\LOTUS23;C:\UTIL   (enter) 
   PROMPT $E[44m COMPUTADOR $E[0m$E[43m$P $G$E[0m         (enter) 
   SET DIRCMD=/OS     (enter) 
   LH DOSKEY     (enter) 
   DEL *.BAK       (enter) 
   TIME  (enter)    
   DATE  (enter) 
   CLS   (enter) 
F6 e enter para gravar arquivo AUTOEXEC.BAT no disco. 
 

 

 

 
CONFIG.SYS 

 
Este é um arquivo puro TEXTO. Sua finalidade é CONFIGURAR o seu 
computador. É IMPORTANTE que os usuários de computador compreendam o 
potencial dos DEVICE DRIVERS (drivers de dispositivo) e softwares que são 
instalados através do CONFIG.SYS.   Com isto, o usuário poderá explorar o 
potencial de memória e o máximo possível de recurso da máquina. Faça o 
exemplo abaixo: 
 

COPY CON CONFIG.SYS      (enter) 
 
   DEVICE           = C:\DOS\HIMEM.SYS   (enter) 
   DOS                 = UMB,HIGH   (enter) 
   DEVICE           = C:\DOS\EMM386.EXE  /NOEMS   (enter) 
   FILES              = 20     (enter) 
   BUFFERS         = 20     (enter)    
   DEVICEHIGH = C:\DOS\ANSI.SYS   (enter) 
 
F6 e enter para gravar arquivo CONFIG.SYS no disco. 
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MEM 

 
(Memory = Memória) 
Para você saber quanto de memória o seu computador possui, ou saber quanto 
um programa utiliza de memória, use o comando MEM. 
 
MEM            (enter) 
 
MEM /C/P    (enter) 
 
Abaixo há uma demostração de um utilitário (For Windows) que informa 
quanto de memória o computador possui, velocidade, e quanto de memória 
cada programa utiliza.  Lembre-se que este é um utilitário, e não faz parte do 
MS-DOS.        
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MSBACKUP 

 
(Microsoft Backup = Backup da Microsoft) 
Este comando serve para fazer CÓPIA DE SEGURANÇA de TODAS (ou parcial) 
as informações que estão armazenadas no Winchester. Quando encher um 
disquete será solicitado para inserir o segundo disco e asssim por diante até 
que tudo o que foi maracado para cópia se complete. 
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Copiar Para 
 

 

 

 
Marcar arquivos ou diretórios a serem copiados. 
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QBASIC 

 
Com este programa pode-se criar programas no MS-DOS. É um programa que 
lê instruções escritas em linguagem BASIC e as interpreta em código  
executável de computador. O programa QBASIC fornece um ambiente 
completo para a programação em linguagem BASIC. O QBASIC inclui o uso 
extensivo da ajuda on-line. Nesta apostila será exibido apenas alguns 
exemplos para ser um rápida idéia. 
 
QBASIC  (enter) 
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Exemplo – programa 1 
 

 

 

Após pressionar a tecla de função F5, o Qbasic mostrará o resultado do seu 
programa. 
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Exemplo – programa 2 
 

 

 

Resultado programa 2 
 

 

 

 

 

 

The End  ☺☺☺☺ 


