
 

BUSCANDO ESTABILIDADE e 

LONGEVIDADE para o SISTEMA 

OPERACIONAL (S.O.) do Computador 
 

Após  instalado e atualizado corretamente, os Sistemas 
Operacionais, em geral, se mostram estáveis. 
Entretanto, seu uso constante traz, ao longo do tempo, 
uma deterioração de desempenho e da 
estabilidade.  Isso acontece em função das tarefas de 
instalação e remoção de programas utilitários e 
aplicativos, do desligamento forçado por travamentos 
do Sistema (decorrentes das flutuações dos programas 
e dos mais que conhecidos Bugs do S.O..  Ao longo do 
tempo o arquivo de registros do Windows cresce 
exponencialmente. Além disso,  a plataforma de S.O. 
Windows é bastante vulnerável à infinidade de componentes 
de hardware que  não obedecem fielmente os padrões e 
normas definidas pelas organizações que regem as 
especificações.  Grande parte do parque instalado no Brasil 
é de equipamentos montados (clones), os quais muitas 
vezes se utilizam de componentes com Drivers (programas 
de controle do dispositivo) instáveis e/ou incompatíveis.  A 
degradação da performance será minimizada se 
algumas tarefas básicas de manutenção forem 
periodicamente realizadas.  Um dia a re-instalação do 
S.O.  se fará inevitável.  A idéia é prolongar a “vida útil” do 
mesmo corrigindo, sempre que possível, as seqüelas 
responsáveis pelas oscilações que comprometem a 
produtividade.  Concluindo,  o  contínuo funcionamento do 
computador depende diretamente da Manutenção 
PREVENTIVA de Software e Hardware .   
 

Consulte nosso Web Site e faça o Download de algumas 
ferramentas freeware e Informações de Apoio Técnico à 
Metodologia de Manutenção CM..  Simples e Eficaz. 
→ http://www.clubedemanutencao.info  
 

 

     

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CC  MM  - CLUBE  de  MANUTENÇÃO CLUBE  DE MANUTENÇÃO
    “O Plano PREVENTIVO de Saúde 

do seu Micro” ● Obtendo Informações do Sistema 
para um Arquivo Texto (txt): 

É possível obter informações do sistema para um arquivo 
.TXT. Para isso, vá em: Iniciar  Programas  Acessórios 

 Prompt de comando ou simplesmente vá em Iniciar  
Executar e digite cmd. Na tela que aparecer, digite 
systeminfo  infoconf.txt. Agora vá até a pasta onde o 
arquivo foi salvo e abrá-o. O arquivo contém várias 
informações sobre o sistema e sobre o computador. Ao 
executar o comando, o arquivo .txt pode ter o nome que 
você desejar. 

● Trocando as letras das unidades 
de disco: 

É possível alterar as letras das unidades de disco do seu 
computador. Para tal, vá em: Iniciar  Configurações  
Painel de Controle   Ferramentas Administrativas   
Gerenciamento do Computador. À esquerda, escolha o 
item Gerenciamento de disco. Na coluna que aparecer à 
direita, selecione a unidade de disco desejada, clique com 
o botão direito do mouse sobre ela e escolha a opção 
Alterar a letra da unidade de disco. Agora você pode 
escolher a letra que achar mais conveniente.  

• Consulte a lista de Tarefas CM em nosso Web Site, a 
mesma funciona como um Check-List de Manutenção 
Preventiva Periódica:  

    http://www.clubedemanutencao.info/tabtaskcm.php

 

 

  

 

 

   
→  http://www.clubedemanutencao.info

 

DICAS  DE  MANUTENÇÃO 
PERIÓDICA DE SUA ESTAÇÃO DE 

TRABALHO  

     MANTENHA  SEU  MICRO  EM     
     PLENO  FUNCIONAMENTO 

      
 

 

 

Usuário C M administra assim 
SEU  COMPUTADOR  . . . 

 

 
  

 

    

http://www.clubedemanutencao.info

IMPRIMA ESTA CARTILHA e DIVULGUE o KIT DE SOBREVIVÊNCIA DIGITAL CM. 

http://www.infowester.com/dicaswxp2.php
http://www.clubedemanutencao.info/tabtaskcm.php


 

MANTENDO O SEU MICRO FUNCIONANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

WINDOWS 98 / 2000 / XP / 2003 /  VISTA 
Limpeza de Arquivos Temporários e 
do Registro do Windows CCLEANER   

1. Acessar: www.clubedemanutencao.info  
2. Clicar na aba  <DOWNLOAD  PROGRAMAS> 
3. Clicar Opção 6 ou 7 <LIMPA REGISTRO>  
4. Clicar  em < Salvar > para baixar o Programa CCLEANER 
ou Glarysoft Registry Repair (as duas opções são eficientes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quando o Download  for Concluído, execute o arquivo e instale o 
programa de Limpeza de Registro e Lixos do  S.O. Windows.  
Após iniciar, por exemplo o utilitário Ccleaner, execute  1º. a 
Análise e <LIMPEZA>  do HD ; 

 

 

• Em seguida, Execute a Opção <REGISTRO> e Clique em 
<Procurar Erros>. Os erros serão identificados e basta 
removê-los. Para mais detalhes, faça o Download do Tutorial 
Completo de Instalação e Execução do CCLEANER : 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Execute a verificação mais de uma vez até não 
encontrar erros.  O processo é bem rápido.  E não deixe 
de testar a outra alternativa: Glarysoft Registry Repair.  

Com alguns passos básicos você pode manter o 
seu Windows funcionando, reduzindo a incidência 
dos travamentos e instabilidades que muitas vezes 
ocorrem nos momentos mais críticos do trabalho. 
Parte das tarefas básicas de Manutenção do 
Sistema consiste na limpeza dos “lixos” que o 
Windows gera automaticamente. Posteriormente, 
iremos  utilizar  as  ferramentas  de Limpeza de 
Registro do S.O. Windows, Verificar e Atualizar a 
Proteção contra Vírus Eletrônicos e Instalar um 
Anti SPYWAREs. Este último “espiona” seus 
hábitos de navegação e os enviam para empresas 
de propaganda. De posse dessas informações os 
Servidores de Marketing lotarão a sua caixa postal 
eletrônica com os indesejados SPAMS.  Existem 
vários tipos de MALWARE, desde leitores de 
teclado (key loggers),  Sites falsos – em geral 
Bancos, até  Vírus de alta  periculosidade como as 
categorias: BackDoor e Trojan, que transformam 
os micros em “zumbis” na medida em que tais 
vírus garantem o controle remoto do computador 
pelo invasor. Outra dica essencial diz respeito a 
atualização do seu S.O. Windows original.  A 
aplicação dos programas de correção (Service 
Packs) pode ser feita de algumas maneiras, 
inclusive através do acesso ao Web Site de 
atualização da Microsoft:    www.windowsupdate.com

REGISTRO 

 

 Verificação de Disco - Win’XP

1. Executar o utilitário WINDOWS EXPLORER ; 
2. Clicar (botão direito) na Unidade desejada  (C:, D:, ..) ; 
3. Clicar  no item <PROPRIEDADES> ;  
4. Clicar na aba <FERRAMENTAS> ; 
5. Clicar em  <VERIFICAR AGORA,> ; e 
6.     Clicar em  <INICIAR> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPEZA

 

•  Para informações completas acesse:  
→ http://www.clubedemanutencao.info

 
opção: Expressa. E lembre-se, atenção no 
acesso / navegação na Internet e, sobretudo use 
um Antivírus confiável de preferência com um 
firewall de entrada. Estes são fatores essenciais à 
estabilidade e segurança.  Prevenir é sempre mais 
barato que remediar. 

Acesse nosso Web Site para mais detalhes. 

Analisar “ Limpar “

Marque com um 
Clique as 2 
CAIXAS de 
Opções:  “ √  “  

http://www.windowsupdate.com/
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