Siglas e números

Entenda os códigos do mercado PC
Aqui você tem o modelo e a
velocidade do processador. O
Pentium II era o topo da linha
de modelos da Intel em 1997;
hoje é o segundo da linha,
mas ainda é um modelo avançado. O número indica 233
MHz, um Pentium II de velocidade média a baixa. O máximo
disponível agora no mercado
mundial é 400 MHz. O preço
aumenta muito com os MHz.

2 32 MB RAM
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1 Intel Pentium II 233
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mouse, já que a qualidade
mecânica varia muito de fabricante para fabricante. Os modelos da Logitech são os que oferecem a melhor relação qualidade/precisão, em nossa opinião.
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RAM é a memória que o micro usa
para operar os programas e proces- 14
sar seus documentos. Até 64 MB
podemos dizer que quanto mais,
melhor. O mínimo confortável hoje é 32 MB.

3 Placa AGP 4MB
Essa é a descrição do adaptador de vídeo,
o circuito responsável por gerar todas as
imagens que aparecem no seu monitor. A
sigla AGP designa a forma mais moderna de
conectar esse circuito ao processador. As
alternativas mais baratas, mas ainda adequadas, usam um conector PCI. 4 MB é
uma boa quantidade de memória para
vídeo. 1 MB é o valor mínimo.

4 Drive 1.44
Esse é o chamado “acionador de disquetes”, onde você lê e grava pequenos discos
magnéticos usados para transportar e arquivar informações de baixo volume. É um
item indispensável e barato.

5 HD 3.2 Gb
O disco rígido é outro componente essencial. O “3.2 GB” indica a capacidade do
disco: 3,2 bilhões de bytes, uma medida
razoável para a atualidade. Mas atenção:
um modelo de 4.3 GB é 34% maior e deve
custar só R$ 20 mais caro (5% a mais).

6 Kit multimídia 24X
Esse “kit” normalmente é composto de um
“controlador de áudio”, um acionador de
CD-ROM e pequenas caixas acústicas de
qualidade muito variável. A placa controladora de áudio produz efeitos sonoros e
acompanhamentos musicais para games e
trabalhos multimídia. 24X indica que o
acionador de CD-ROM tem 24 vezes a
velocidade dos modelos originais comuns
até 1993. Os mais rápidos hoje são 32X.

15
7 Fax Modem 33.6
Placa opcional que permite que você se
conecte à Internet, envie e receba fax. O
recebimento de fax não é muito prático,
mas a Internet transforma seu micro em um
aparelho de comunicação de alcance mundial e coloca ao seu dispor a mais rica fonte
de informações da história da humanidade.
A velocidade de 33,6 Kbps (kilobits por segundo) é boa. Existem modems de 56 Kbps
mas eles raramente passam de 33,6 Kbps
nas linhas brasileiras.

8 Monit. 14"
Aqui você fica sabendo que a tela do monitor de vídeo que acompanha o PC do anúncio mede 14 polegadas na diagonal. É o tamanho mínimo. Monitores de 15" são um
pouco mais caros, mas o Windows 98 e
programas mais modernos exigem maior
área de trabalho na tela. (O monitor da foto
tem 17" e não 14".)

9 Teclado
O ideal é o teclado padrão ABNT, que tem
todos os acentos da língua portuguesa em
teclas de fácil acesso. Há tambem os teclados ergonômicos, como o da Microsoft, onde as teclas são dispostas em curva e permitem que sua mão fique em uma posição
mais natural. Experimente antes de comprar.

10 Mouse 400 dpi
É com o mouse que você indica e movimenta itens na tela do computador. Essa é uma
peça barata, porém muito importante para o
conforto físico do usuário. “400 dpi” é uma
informação pouco útil sobre a precisão do
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É o programa básico que permite que os outros programas
funcionem em seu computador. O fornecedor é obrigado a
entregar um certificado de
autenticidade da versão do
Windows 95 instalada em sua
máquina. O ideal é que ele
forneça também um CD-ROM
16
autêntico, que servirá para reinstalar o
sistema em caso de pane.

12 CD com Internet Explorer 4 e
três jogos versão trial
O Internet Explorer 4 é a versão mais
recente de um programa gratuito. Versões
“trial” de jogos também são gratuitas e
servem apenas para atiçar o seu apetite,
mas são muito abreviadas e não propiciam
muita diversão. Não leve esse item em consideração para decidir se a oferta é boa.

13 1859,00
É um bom valor para essa configuração. Mas
não se esqueça de que os preços do mercado de informática mudam muito rápido e
por isso é essencial pesquisar vários fornecedores e comparar suas configurações
com atenção para fazer um bom negócio.

14 ...ou 1+8 251,31 ou 1+18 148,07
Apesar de obrigados por lei, alguns anunciantes omitem o valor total das prestações.
Nesse caso, a conta chega a R$ 2692,30 no
plano em 19 prestações. Será doloroso
pagar as últimas parcelas, porque em um
ano e meio essa configuração não valerá
nem a metade do preço à vista. Um efeito
nefasto da evolução tecnológica aliada à
política nacional de juros estratosféricos.

15 2 anos de garantia
Essa é uma boa garantia se constar em um
certificado por escrito. Não deixe de perguntar sobre limitações e leia as letras miúdas.

16 Grátis! 30 horas de Internet
Não existe acesso à Internet gratuito. No
mínimo, paga-se os impulsos telefônicos.
Se o provedor da promoção é de outra
cidade, esse barato sai bem caro.

