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Sistemas de 
Representação/
Medição



SISTEMA DECIMAL DE NUMERAÇÃO
• Estamos acostumados a utilizar 

o SISTEMA DECIMAL DE 
NUMERAÇÃO. Esse sistema 
usa 10 algarismos para formar 
todos os números: 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, e 9. 

• O sistema de numeração 
decimal usa exatamente 10 
algarismos, devido ao fato dos 
seres humanos terem 10 
dedos. 

• Historicamente o número 10 foi 
escolhido, pois os números 
eram usados na vida cotidiana 
para contar. Contar carneiros, 
bois, pães, pessoas, etc. Nada 
mais natural que contar com os 
dedos. 
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SISTEMA BINÁRIO

• Os computadores podem receber 
valores decimais, através do 

teclado, e escrever valores 
decimais, através do vídeo, por 

exemplo. 

• Mas internamente, ou seja, no 
interior da CPU e da memória, os 
valores são armazenados em um 

outro sistema, mas adequado aos 
circuitos do computador.

• Trata-se do SISTEMA BINÁRIO. 
Enquanto no sistema decimal, 

cada dígito pode assumir 10 
valores (0, 1, 2, 3, ..., 9), no 

SISTEMA BINÁRIO cada dígito 
pode assumir apenas 2 valores: 

0 e 1. 



O bit (simplificação para dígito binário, em inglês, binary

digit) é a menor unidade de informação que pode ser 

armazenada ou transmitida, usada na Computação e na 

Teoria da Informação. Um bit pode assumir somente 2 

valores: 0 ou 1, corte ou passagem de energia, 

respectivamente.

Bit (Binary Term)



BYTES
• Os BYTES podem ser usados 

para representar números, 
caracteres, figuras, ou qualquer 
outro tipo de dado armazenado 
ou processado em um 
computador. 

• Convenciona-se, por exemplo, 
que as letras do alfabeto, os 
números e outros caracteres 
são representados como está 
exemplificado abaixo: 

• 01000001 - A 

• 01000010 - B 

• 01001010 - L 

• 00100011 - # 

• 01010100 - T 



KILOBYTE - Kbyte

• Na verdade, 1 KB são 1024 bytes. 
Este número foi escolhido porque 
sua representação binária é muito 
mais simples que a representação 

do número 1000:

• 1000 = 01111101000 em binário 

• 1024 = 10000000000 em binário KB



MEGABYTE - Mb

• Entretanto, na informática, o 
multiplicador "k" (lê-se "quilo" ou "ká") 
vale 1024. Por isso dizemos que 1 KB é 
aproximadamente 1000 bytes.

• Da mesma forma, o multiplicador "M" 
(lê-se "mega"), que normalmente vale 
1.000.000, na computação vale:

• 1 M = 1024 k = 1024x1024 = 1.048.576

• Portanto, 1 MB (lê-se "um megabyte") 
são exatamente 1.048.576 bytes. Mas 
para efeitos práticos, podemos dizer 
que 1 MB é aproximadamente 1 
milhão de bytes.

MB



GIGABYTE - Gb

• O multiplicador "G" (lê-se 
"giga"), que normalmente vale 1 
bilhão, na computação vale:

• 1 G = 1024 M = 
1024x1024x1024 = 
1.073.741.824

• Portanto, 1 GB (lê-se "um 
gigabyte") são exatamente 
1.073.741.824 bytes, mas para 
efeitos práticos podemos dizer 
que 1 GB é aproximadamente
1 bilhão de bytes.

GB
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EXA... ZETTA... YOTTA ...

• Exabyte EB (260) = 
1.152.921.504.606.846.976 bytes 
ou 1.073.741.824 Gb 

• Zettabyte ZB (270) = 
1.180.591.620.717.411.303.424 
bytes ou 1.125.899.906.842.624 
Megabytes 
(1.099.511.627.776Gb). 

• Yottabyte YB (280) = 
1.208.925.819.614.629.174.706.1
76 bytes. Traduzindo em miúdos: 
1 Septilhão de bytes.YB



Hertz – MegaHertz – GigaHertz ?

Hertz é empregado sempre quando fazemos 

referência à velocidade, velocidade do processador, 

velocidade dos barramentos e outros. 

A abreviatura de Hertz é Hz. Da mesma forma que 

as unidade de armazenamento, existem múltiplos 

como o KHz, MHz, Ghz.

Cada hertz equivale a um "ciclo-por-segundo" ou, 

para entendermos melhor, uma "instrução-por-

segundo". Logo, 100 Hz são 100 instruções-por-

segundo. MegaHertz (MHz), equivale a um milhão 

de hertz, ou seja, 100 MHz são 100 milhões de 

instruções por segundo. Mil megahertz (1000 MHz) 

equivalem a um gigahertz (1 GHz) que, por sua vez, 

significa um bilhão de instruções por segundo.



Instruções por segundo

Por vezes, erradamente, esta medida é confundida com o número de 

instruções que o processador realiza por segundo.

Existem instruções que são realizadas num único ciclo de relógio (no 

limite é o que se deseja), enquanto outras demoram várias dezenas. 

Consequentemente quanto mais ciclos por segundo mais rápido será 

seguida as instruções.

Instruções por ciclo Velocidade processadorMédia de segundos

80000 800 MHz 1 min e 40 seg

80000 3000 MHz (3.0 GHz) 26 seg

Nota: Na tabela acima imagine uma instrução que precise de 80000 

ciclos para se completar sendo executada em 2 computadores com 

processadores de velocidades diferentes, observe a diferença de tempo 

para resolução



Polegada
Polegada equivale a 2,54 centímetros, medida 

utilizada para medir monitores e telas em geral.



Bit/segundo – Bit/S

Medida utilizada para referir-se à transmissão de 

dados, ou seja, quantos bits são 

transmitidos/recebidos no intervalo de 1 segundo.



Byte/segundo – Byte/S

Medida utilizada para referir-se à transmissão de 

dados, ou seja, quantos bytes são 

transmitidos/recebidos no intervalo de 1 segundo.

Utilizado para medir velocidade da internet.



Pixel

Um ponto físico na tela que pode assumir qualquer 

cor, sendo que uma tela é uma matriz de pixels.

Resolução é a quantidade de pixels por área.



FIM ????


