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o truque para escolher a máqui-
na ideal para si é, depois de de-
finir quais as suas prioridades, 
perceber o que é de facto mais 
importante num computador.

o que pRocuRaR  
nuM pc

O que procura num computador 
(além do baixo preço, claro…)? Se 
a sua resposta foi “potência”, “ve-
locidade”, “grande capacidade” ou 
algo parecido e a menos que pre-
tenda uma máquina para jogos, dei-
xe dizer-lhe que as suas prioridades 
estão erradas.

Aquilo que todos nós devemos pro-
curar num computador moderno 
são factores que raramente sur-
gem à cabeça das nossas priori-
dades. A saber:

• Fiabilidade 

• Estabilidade

• Compatibilidade

• Silêncio de funcionamento

• Flexibilidade

Estes cinco factores são fundamen-
tais numa máquina complexa como 
é um PC e na qual rapidamente ire-
mos armazenar músicas, vídeos, fo-
tografias e documentos que devem 
ser preservados a todo o custo.

DICA	Performance	a	qualquer	custo?	Um	PC	com		
um processador e placa gráfica rápidos não assegura 
uma máquina estável e fiável. É como ter um Mini e 
colocar-lhe	um	motor	de	Ferrari:	o	chassis	não	aguenta,	
os	travões	também	não	e	espatifa-se	na	primeira	curva…

Aprenda a escolher o seu computador
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Fiabilidade e estabilidade. Es- 
tes dois factores estão interliga-
dos e são provavelmente os mais 
importantes de todos num PC – e 
nada do que a publicidade lhe diz 
demonstra como se vai o PC com-
portar a este nível.

Um computador fiável é uma má-
quina que opera dentro dos limi-
tes do seu hardware, que tem uma 
fonte de alimentação bem dimen-
sionada para as necessidades, que 
não aquece, e cujos componentes 
são de boa qualidade e funciona-
rão durante muitos anos sem pro-
blemas.

Uma máquina pode ser fiável e não 
ser estável – porque os seus com-
ponentes, sendo de boa qualida-
de e bem dimensionados, não pos-
suem uma total sinergia e acabam 
por criar um sistema pouco estável. 
O nosso objectivo é o de conseguir 
um equipamento simultaneamente 
fiável (no longo prazo) e estável (no 
seu funcionamento diário).

compatibilidade. Ao escolher 
o seu novo computador, deverá ter 
em atenção qual o sistema opera-
tivo que vai nele instalar. Só para 
ter uma ideia, existem placas-mãe 
de última geração no mercado que 
nem sequer suportam Windows 
95/98/Me, mas apenas a geração 
Windows 2000/XP/Vista. E o con-

trário é verdade para placas-mãe 
mais antigas.

Para o Windows Vista isto é ainda 
mais importante, pois há compo-
nentes que foram optimizados para 
o Vista e que não funcionam nou-
tros sistemas operativos, e vice- 
-versa.

silêncio de funcionamento. 
Este é um factor que tem ganho 
relevância nos últimos anos. Nos 
primórdios dos computadores pes- 
soais as necessidades de consumo 
de energia e consequente dissipação 
de calor eram muito reduzidas.

Os processadores não tinham se-
quer dissipadores (quando come-
çaram a ter, eram apenas passivos, 
sem ventoinha), as fontes de ali-
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agora que já sabe o que é impor-
tante num computador – e que 
os computadores, sejam portá-
teis ou não, não são todos iguais 
– convido-o a montar o seu pró-
prio pc.

É mais fácil do que parece. Uma 
das razões é que, no mundo dos 
computadores pessoais, todos os 
componentes são normalizados. 
As furações, parafusos, fi chas e to-
madas, slots e interfaces, baías para 
montagem de dispositivos, ventoi-
nhas… Tudo encaixa na perfeição, 
sendo apenas preciso seguir algu-
mas indicações básicas para que 
tudo corra bem.

coMPoNeNTes Básicos

Para montar o seu próprio PC con-
vém possuir algumas ferramentas 
(um estojo como o da foto custa 
apenas alguns euros em qualquer 
loja de informática), embora se es-
colher uma caixa “tool-less” pos-
sa usar apenas uma chave de es-
trela (tipo Philips) para aparafusar 
a placa-mãe e a fonte de alimenta-
ção à caixa; tudo o resto pode ser 
feito usando apenas as suas mãos 
e algum bom senso.

Os componentes básicos para um 
computador funcional são sempre 
os mesmos:

• Caixa

• Fonte de alimentação

• Placa-mãe

• Processador

• Memórias

• Disco rígido

• Leitor/gravador de discos 
ópticos

Montar o PC perfeito, passo-a-passo
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Uma vez encaixado o processador no suporte, baixe a tampa metálica 
de retenção e, num movimento contrário, tranque com a alavanca, ten-
do o cuidado de a travar no descanso metálico (assinalado pelo círculo 
amarelo).

passo 7: instalar o dissipador sobre o cpu

É possível que o seu processador já 
tinha sido adquirido com um dissi-
pador. Se foi, pode saltar para o pró-
ximo passo. Se não, chegou o mo-
mento de colocar o dissipador.

A primeira coisa a fazer é colocar 
uma camada fina – muito fina – de 
massa térmica sobre a placa supe-
rior do processador. Esta massa 
está incluída em qualquer dissipador que possa comprar. 

Note que, ao comprar o dissipador, deverá ter o cuidado de indicar qual o 
processador a que se destina, pois há diferentes modelos de acordo com 
cada processador – diferentes não apenas nas características de dis- 
sipação térmica mas também na forma como encaixam na placa-mãe e 
fazem contacto com o processador.

Neste caso adquiri um dissipador de baixo ruído da Artic Cooling, que foi 
uma agradável surpresa não só em termos de preço como de qualidade 
de construção e eficácia, sobretudo ao nível do ruído.

Qualquer que seja o dissipador que adquira, leia atentamente as suas ins-
truções e instale-o de acordo com as indicações do fabricante. A maioria 
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O Computador Ideal é um livro que parte de um princípio sim-
ples: os computadores não são todos iguais e, como em tantas 
outras situações, existem diferenças reais no produto fi nal mes-
mo quando o preço é o mesmo e as especifi cações parecem ser 
iguais no papel.

Mas como perceber as verdadeiras diferenças entre dois compu-
tadores que anunciam um processador à mesma velocidade, um 
disco de igual capacidade, a mesma quantidade de memória e um 
monitor da mesma dimensão?

Este livro ajuda-o nessa tarefa e vai muito mais além. Ao longo da 
obra fi cará a saber, por exemplo, que…

O desempenho não é o parâmetro 
fundamental num computador; 

Há placas gráfi cas, de rede e de 
som que, afi nal… não são placas; 

Existe um componente 
de hardware que é responsável 
por grande parte dos problemas 
intermitentes nos computadores 
(e para o qual o Windows Vista possui 
uma ferramenta especial 
de diagnóstico); 

Um dos valores mais importantes 
num disco rígido chama-se MTBF 
e é expresso em horas e não 
em gigabytes;

As ventoinhas grandes fazem 
menos barulho do que as pequenas;

Há caixas em que praticamente 
tudo se pode montar e desmontar 
sem quaisquer ferramentas 
ou parafusos;

A mesma placa gráfi ca pode estar 
disponível em versão silenciosa 
e ruidosa;

Os três componentes mais 
importantes do computador não 
se medem em Gbytes nem em GHz 
e nunca, ou quase nunca, vêm 
referidos na publicidade;

Duas fontes de alimentação 
com a mesma potência podem, 
na prática, ter potências diferentes;

Com uma placa de som é possível 
acelerar os jogos;

Um monitor panorâmico pode 
ter uma área de trabalho menor 
do que um monitor 4:3 com a mesma 
diagonal;

E muito mais!

Além disso, O Computador Ideal inclui todas as dicas que precisa 
para escolher os componentes ideais do seu próximo PC (de secretária 
ou portátil) e um guia passo-a-passo para montar o seu próprio 
computador.




