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Banda Larga é a conexão de internet que permite ao usuário navegar em             
alta velocidade. Dúvidas sobre planos de banda larga são comuns, pois           
existem muitas propagandas, onde (geralmente) os clientes acabam        
adquirindo serviços de internet com uma conotação teórica muito diferente da           
prática. Por que isso acontece? 

Aprendemos que a unidade básica de armazenamento de dados em um           
computador é o byte (B), mas, qual será a unidade básica para trocas de              
informações na internet? Como sabemos, os computadores utilizam a base          
binária (0 e 1) para processar todas as informações. Quando, baixamos ou            
enviamos, algum tipo de arquivo, mensagens, fotos, vídeos, etc, estamos          
trocando informações entre computadores, convertem todos esses dados em         
0 e 1. Ou seja, toda troca de informação entre computadores é uma troca de               
bits. Portanto, uma unidade para medir trocas de informações entre          
computadores, é uma unidade envolvendo exclusivamente, bits. Utilizaremos        
a letra b (b minúscula) para representar bit. 
 
Certo serviço de internet é oferecido como “1 MEGA” por segundo. Porém,            
este serviço NÃO faz download a 1 MEGABYTE por segundo e sim, a 1              
MEGAbit por segundo.  
 

a) Um consumidor que adquire um desses planos, pensando que sua          
velocidade de download será de 1 MEGABYTE por segundo, terá uma           
velocidade de internet (na prática) quantas vezes menor que a          
esperada? 

 
Sabemos que logo Ou seja, . Portanto, o   B 8 b,1 =     MB 8 Mb.1 =      Mb MB1 =  8

1    
consumidor terá uma velocidade real de internet 8 vezes menor que a esperada.  
 
Obs.: Como essa proporção é mantida, independentemente da quantidade de          
MEGAs de um plano de internet, o consumidor sempre terá uma velocidade de             
internet (real) 8 vezes menor que a esperada. 
Professor, se possível, mostre alguns sites na internet que identifica a velocidade da             
internet no computador (recomendo este:     
http://www.baixaki.com.br/teste-de-velocidade/), naquele instante. Compare essa     
velocidade com o “nome” da internet contratada e verifique se a proporção é de ⅛. 
 

b) Qual é a velocidade real de download deste serviço, medida em bits por             
segundo, em KB por segundo e em MB por segundo? 
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Da mesma forma que temos que Ou seja, a     MB 1.024 KB,1 =      Mb .024 Kb.1 = 1     
velocidade da internet (de um plano com denominação de “1 MEGA”) de 1 Mb por               
segundo é de 1.024 Kb (kilobit) por segundo. 
Fazendo as devidas conversões temos: 
1.024 Kb = 1.048.576 bits.024 .024 1 × 1 =    
1.048.576 b =  131.072 B..048.576  1 ÷ 8 =  
131.072 B =  128 KB.31.072 .024 1 ÷ 1 =  
Ou seja, a velocidade da internet (de um plano com denominação de “1 MEGA”) de               
1 Mb por segundo é 128 KB (kilobyte) por segundo. 
128 KB =  0,125 MB.28 .024 1 ÷ 1 =  
A velocidade da internet (de um plano com denominação de “1 MEGA”) de 1 Mb por                
segundo é 0,125 MB (Megabyte) por segundo. 
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