
Placa Mãe  
Slots de expansão e entradas onboard 

As terminologias Onboard e Offboard querem dizer mais ou menos dentro da placa 

e fora da placa respectivamente. São recursos que já podem vir com a placa mãe 

ou recursos que compramos avulso e adicionamos a placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onboard: são placas ou entradas já soldadas na placa mãe que possibilitam utilizar 

um determinado recurso sem ter que comprar a parte, ficam no painel como mostra 

a imagem acima, cada modelo de placa mãe pode conter entradas diferentes ou 

quantidades diferentes. Vejamos no modelo acima quais entradas temos: 

1 PS2: conectar teclado e mouse 

4 USB 2.0: conectar qualquer dispositivo que utilize esse tipo de entrada 

2 USB 3.0: conectar qualquer dispositivo que utilize esse tipo de entrada 

1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI: conectar monitor 

1 Ethernet: conectar cabo de rede 

1 Audio: conectar caixa de som 

 

OffBoard: É muito comum uma entrada de vídeo, rede, som onboard apresentar 

defeito ou o usuário decidir adicionar uma placa mais potente em relação ao que a 
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placa mãe oferecia para rodar determinado aplicativo, ou ainda adicionar mais 

portas usb ao computador pois já utilizou as disponíveis. Seja em qualquer situação é 

possível utilizar os slots de expansão para adicionar tais placas. Abaixo citamos os slots 

de expansão encontrados em placas e sua evolução: 

Slot PCI: é um padrão antigo utilizado para conectar placa de vídeo, rede, som, usb 

entre outras no computador. Este tipo de slot tem baixa taxa de transferência de 

dados. As Placas mãe mais nova não utilizam este tipo de conexão 

Versão Lançamento Número de bits Taxa de Transferência 

PCI 2.0 1993 32 bits 132 MB/s 

PCI 2.1 1995 32 bits 132 MB/s 

PCI 2.2 1998 32 bits 132 MB/s 

PCI 2.3 2002 32 bits 132 MB/s 

 

Slot AGP: Foi desenvolvido para aceitar somente placas de vídeo, com o surgimento 

de jogos para computador o slot PCI não tinha velocidade suficiente para rodar 

determinados jogos, por essa razão criou se o padrão de conexão com velocidades 

maiores que o slot PCI. O padrão AGP tinha 4 versões AGP 1X, AGP 2X, AGP 4X e AGP 

8X sendo ele o mais rápido. Esse padrão não é mais utilizado em decorrência do 

lançamento do padrão atual e com velocidades bem superiores o PCI express. 

Versão Número de bits 
Dados por pulso 

de Clock 

Taxa de Transferência 

AGP 1X 32 bits 1 266 MB/s 

AGP 2X 32 bits 2 533 MB /s 

AGP 4X 32 bits 4 1.066 MB/s 

AGP 8X 32 bits 8 2.133 MB/s 

 

PCI Express: É o novo padrão de slots utilizado para placas de expansão gráfica, rede 

e som, alcança altas velocidades podendo rodar qualquer tipo de jogo utilizando 

placas de vídeo de alta performance. Veio para substituir os slots PCI e AGP que não 

acompanharam a evolução de periféricos e aplicativos. 

Os slots PCI Express estão sempre em evolução acompanhando lançamentos de 

novas placas, estão disponíveis nas versões de 1X, 4X, 8X, 16X até 32X, sendo mais 

comum encontrar até 16X, os números estão relacionados com a quantidade de 

caminhos para a transmissão de dados. Abaixo na tabela conferimos sua evolução. 

 

Versão Lançamento Velocidade Tráfego 

PCI-Express 1.0 2004 16X 4GB/s 

PCI-Express 2.0 2007 16X 8GB/s 

PCI-Express 3.0 2012 16X 16GB/s 

PCI-Express 4.0 2014 16X 32GB/s 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE PROPOSTA 
O objetivo dos exercícios abaixo que o aluno consiga diferencia cada tipo de slot na 

placa mãe, diferenciar o tipo de slot de cada placa e a função de cada placa de 

expansão. Para este exercício utilize uma folha avulsa com o nome do aluno. 

Exercício 1: Diferenciar os tipos de slots na placa mãe, pegue 5 placas mãe de versões 

diferentes e relacione: 

 Marca (fabricante) e modelo da Placa Mãe 

 Tipos de slots de expansão (PCI, AGP, PCIx) 

Exercício 2: Diferenciar os tipos de placas e suas funções, pegue 8 placas de 

expansão e relacione: 

 Tipo de conexão (slot) 

 Marca e modelo da Placa 

 Função da Placa de expansão (Vídeo, Rede, som, etc..) 

Exercício 3: Diferenciar os tipos de slots na placa mãe, pegue 5 placas mãe de versões 

diferentes e relacione: 

 Marca (fabricante) e modelo da Placa Mãe 

 Tipos de conexões onboard 

Exercício 4: Pesquise na internet sobre as entradas USB 

 Versões e suas velocidades 

 Tipos de conexão (entradas) 

 

Exercício 4: Pesquise na internet sobre as entrada Ethernet 

 Versões e suas velocidades 


