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IFPB 

 

PLANO DE ENSINO – ENSINO MÉDIO 

 
DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Manutenção e Suporte de Hardware II 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Série/Período: 3º Série 

Carga Horária: 67 hs 

 

EMENTA 
 
Manutenção avançada em microcomputadores. Backup. Ferramentas de Softwares. 
Manutenção em Notebooks. Manutenção preventiva e corretiva em periféricos. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 

Compreender a manutenção avançada de microcomputadores. 

Especifico:  
 

 Conhecer estruturas de Backup e recuperação de dados 
 Utilizar ferramentas softwares e criar discos e pendrives inicializáveis 
 Manutenção de notebooks 
 Manutenção de periféricos 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
BIMESTRE I 

 Diagnóstico de problemas em hardware de microcomputadores; 
 Atualização de BIOS; 
 Criação de discos e pendrives bootáveis ; 
 Ferramentas de software: Instalação de software para manutenção e testes 

 
BIMESTRE II 

 Customização e otimização do sistema operacional; 
 Desfragmentação de disco 
 Recuperação de dados apagados 
 Instalação e atualização drivers 
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BIMESTRE III 

 Sistemas de backup, sincronização e armazenamento em nuvem; 
 Preparação do Ambiente de Trabalho: organização da bancada; Ferramentas de 

trabalho; Manual de Serviços 
 Fontes de alimentação: manutenção preventiva e corretiva; 
 Notebooks: componentes, manutenção preventiva e corretiva; 

 
BIMESTRE IV 

 Baterias e fontes de noteboks: manutenção preventiva e corretiva; 
 Teclados e mouse: manutenção preventiva e corretiva; 
 Monitores:  manutenção preventiva e corretiva; 

 Outros periféricos: manutenção preventiva e corretiva. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
 Aulas expositivas e dialogadas com os recursos didáticos disponíveis; 
 Atividades práticas individuais e/ou em grupo no laboratório de redes; 

 Exercícios e/ou trabalhos individuais e/ou em grupo. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 Avaliação contínua através de exercícios teóricos e/ou práticos; 
 Análise contínua sobre freqüência, participação, cumprimentos das atividades; 
 Avaliação teórica e/ou prática ao final de cada módulo 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Quadro branco e pincel atômico, projetor multimídia, laboratório com microcomputadores, 
software de apoio. 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 
 
VASCONCELOS. Laércio. Manutenção de Micros na prática: diagnosticando, consertando e 
prevenindo defeitos em micros. Laércio Vasconcelos computação. 2009. 

 

COMPLEMENTAR: 
 
 
TORRES, Gabriel. Montagem de Micros Para Autodidatas, Estudantes e Técnicos. Editora 
Nova Era. 2010. 
 


