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Expectativa de Respostas 

Manutenção de Equipamentos de Informática 
 
Questão 1 
 

a) Quando estamos com o corpo carregado de cargas elétricas e tocamos uma peça 
metálica, uma parte da nossa carga é transferida para esta peça. Durante essa 
transferência surge uma pequena corrente elétrica. Muitos circuitos integrados podem ser 
danificados com essa descarga, principalmente as memórias, processadores. 

b) Os seguintes procedimentos devem ser utilizados para proteger os circuitos eletrônicos: 
• Manter componentes dentro de embalagens anti-estáticas. 
• Segurar as placas pelas bordas sem tocar em chips e conectores. 
• Ao manusear equipamentos, realizar a descarga eletrostática do corpo. 
• Utilizar pulseira anti-estática. 

 
Questão 2 
 
a) Hyper-Threading, desenvolvida pela Intel, é uma técnica criada para oferecer maior 
eficiência na utilização dos recursos de execução d o processador. Essa tecnologia simula 
em um único processador físico dois processadores lógicos. 
 
b) HyperTransport é um barramento criado a partir dos processadores AMD64 socket 754 que faz 
a comunicação direta entre o processador e os demais dispositivos da placa mãe. Essa tecnologia 
permite criar interconexões bidirecionais ponto a p onto de processadores com grande 
largura  de banda, baixa latência e de maneira escalável. 
 
c) QuickPath Interconnect (Interconexão de caminho rápido), serve para aumentar o 
desempenho do processador aumentando a largura de b anda (o que permite a transmissão 
de mais dados) e diminui as latências. Essa tecnolo gia é uma conexão ponto-a-ponto 
unidirecional de alta velocidade, desenvolvida pelo Intel MMDC, é usado em processadores para 
comunicação com dispositivos de I/O. 
 
d) Cool'n'Quiet, é uma tecnologia que permite reduz ir o barulho, o calor e o consumo do 
computador. Essa tecnologia funciona monitorando o uso do computador, reduzindo o 
clock do processador caso o micro não esteja precis ando de tanto desempenho. Com a 
redução do clock, menos calor é gerado e menos ener gia o micro consome da rede elétrica. 
 
e) Turbo Boost  é um recurso de overclock automático. Quanto o proc essador percebe que 
precisa de mais poder de processamento, ele aumenta  o clock interno acima do clock 
padrão, automaticamente. 
 
 


