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Monte o seu PC
tao facil quanto 1, 2, 3
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Planeje o seu PC de acordo com as suas necessidades

Melhores Praticas para PC DIY 
A Cartilha para Montagem de PC

Uma vez que você tenha escolhido o processador, memória RAM e o armazenamento do seu próximo PC, a ASUS possui 
todo o restante, desde a placa-mãe, placas de vídeo, gabinete, fonte de alimentação e cooler para a CPU até o mouse, 
teclado e o monitor. Você pode montar muito melhor o seu PC sabendo que todos os componentes são fabricados com 
os mais altos padrões de qualidade, confiabilidade e usabilidade, desde o próprio hardware até o software que controla 
tudo. E ao unir as estéticas através de nossa família de produtos Republic of Gamers e TUF Gaming, além controles de 
iluminação LED RGB simples com AURA Sync, faz o seu PC parecer tão bom quanto o seu desempenho. 

A melhor parte sobre a montagem do seu próprio PC é que 
você pode fazer o sistema todo sob medida para você. As 
duas questões mais importantes quando estiver 
planejando a montagem do seu PC são sobre qual será o 
uso do PC e qual o valor que você pode gastar nisso. 

Para usar em produtividade e apenas jogos leves, por 
exemplo, você pode montar seu PC em torno de uma CPU 
mais acessível com gráfico integrado e uma placa-mãe 
com as portas e slots de expansão essenciais de acordo 
com a sua necessidade. 

Montadores de PC entusiastas e avançados com maior 
valor para gastar, especialmente gamers e criadores de conteúdo, preferirão planejar em torno de CPUs mais caras e 
de alto desempenho, placas-mãe mais caprichadas com conectividade de ponta e estilo diferenciado, placas de vídeo 
poderosas e silenciosas que rodam os jogos com imagens realistas e alta taxa de quadros. O céu é o limite. 

Sabendo exatamente qual será o uso do seu PC e o quanto poderá gastar, invista mais em partes que irão melhorar 
sua rotina diária em seus trabalho ou jogos e menos nas que partes que não são tão importantes. 

Os sete componentes cruciais que fazem um PC de alto 
desempenho são o processador, placa-mãe, memórias 
RAM, placas de vídeo, dispositivo de armazenamento, 
gabinete e fonte de alimentação (assim como o sistema 
operacional Microsoft Windows). Dependendo de sua 
escolha de CPU, você também poderá adicionar à sua lista 
um cooler de processador. 

Uma vez que você tenha escolhido o processador, a 
memória e um dispositivo de armazenamento para todos 
os seus dados importantes, você pode equipar um PC 
poderoso usando nada menos que componentes ASUS de 
alta qualidade, fáceis de usar e feitos para trabalhar 
melhor quando estão juntos. Nós fabricamos uma vasta 
gama de placas-mãe, placas de vídeo, gabinetes, fontes de 
alimentação, coolers para CPU, além de mouses, teclados 
e monitores complementar o seu próximo PC. 

Se você não sabe onde começar quando estiver escolhendo os seus componentes, nós estaremos disponibilizando 
em breve um guia compreensivo que ajudá-lo a escolher seus componentes como um expert. 

Quando finalmente chegar a hora de montar o seu PC, 
tenha certeza de encontrar um espaço limpo e amplo o 
suficiente para que você distribuir todos os 
componentes que irá usar na montagem. 

Opte por uma superfície firme, não condutiva como uma 
mesa de madeira ou piso cerâmica, para servir de 
fundação para a sua área de trabalho. Evite montar ou 
ficar sobre carpetes que podem causar descarga de 
eletricidade estática e danificar seus preciosos 
componentes. Toque em uma superfície de metal limpa 
regularmente durante a montagem, isso evita potenciais 
descargas estáticas no seu equipamento, e por 
segurança extra, obtenha e use uma pulseira antiestática. 

Certifique-se que você tenha todas as ferramentas 
necessárias à mão, incluindo chaves Philips pequenas e 
médias, para apertar os vários parafusos que fixam os 
componentes no gabinete do PC. É bom ter lenços 

umedecidos com álcool isopropílico e pasta térmica para o caso de você precisar aplicar ou substituir a pasta térmica 
para o seu cooler de CPU. 

Se você não estiver confiante sobre como montar o seu sistema, leia cuidadosamente os manuais inclusos para cada 
componente, especialmente a placa-mãe, antes de iniciar a montagem para entender como os vários componentes 
são montados entre si. Para uma ajuda extra, você pode pesquisar por guias de montagem online que irão ajudá-lo 
no passo a passo, ou você pode também consultar as comunidades online como o grupo de Facebook ASUS PC DIY 
para questões mais específicas. 

Repita o processo de montagem em sua cabeça antes de instalar os componentes de verdade. Lembre-se dos sete 
(ou oito) componentes críticos mencionados anteriormente e faça o checklist para ter certeza de que você instalou 
todos de acordo com as instruções do fabricante. 

Assim que você tiver juntado todos os componentes, faça 
uma verificação final antes de ligar o sistema. Prenda 
quaisquer cabos frouxos dentro do seu PC usando lacres 
ou qualquer organizador de cabos fornecido pelo 
fabricante do gabinete. Certifique-se que todas as suas 
ventoinhas estejam conectadas corretamente nos 
conectores de sua placa-mãe para evitar que seus 
componentes superaqueçam. Verifique o manual de sua 
placa-mãe para garantir que todos os cabos de energia de 
seu sistema estejam completamente conectados. 

Com todas as verificações completas, conecte um 
monitor, mouse e teclado nas portas corretas do seu PC e 
conecte o cabo de energia em sua fonte de alimentação. 
Assim que estiver tudo feito, pressione o botão 
apropriado para ligar o PC. Se tudo ocorreu bem, você 
será recompensado com uma tela inicialização (POST) e 
entrará na interface do firmware da placa-mãe, onde você 
pode conferir os sinais vitais básicos e que todos os 
componentes estão sendo reconhecidos pelo sistema 
antes de avançar para a instalação do sistema 
operacional. 

Após a instalação do sistema operacional você poderá 
curtir os frutos de seu trabalho no seu PC, não apenas feito sob medida para as suas necessidades específicas, mas 
também um projeto em que poderá se sentir orgulhoso por tê-lo feito sozinho. Planejar, escolher as partes e juntar 
tudo pode parecer intimidador de início, mas uma vez que tudo estiver pronto, nós acreditamos que você concordará 
que montar um PC sozinho é tão fácil quanto 1, 2, 3. 

Para saber mais sobre ASUS PC DIY e soluções em montagem, acesse www.youtube.com/asusbrasilrog.



Escolha a sua lista de componentes

Junte tudo
Uma vez que você tenha escolhido o processador, memória RAM e o armazenamento do seu próximo PC, a ASUS possui 
todo o restante, desde a placa-mãe, placas de vídeo, gabinete, fonte de alimentação e cooler para a CPU até o mouse, 
teclado e o monitor. Você pode montar muito melhor o seu PC sabendo que todos os componentes são fabricados com 
os mais altos padrões de qualidade, confiabilidade e usabilidade, desde o próprio hardware até o software que controla 
tudo. E ao unir as estéticas através de nossa família de produtos Republic of Gamers e TUF Gaming, além controles de 
iluminação LED RGB simples com AURA Sync, faz o seu PC parecer tão bom quanto o seu desempenho. 

A melhor parte sobre a montagem do seu próprio PC é que 
você pode fazer o sistema todo sob medida para você. As 
duas questões mais importantes quando estiver 
planejando a montagem do seu PC são sobre qual será o 
uso do PC e qual o valor que você pode gastar nisso. 

Para usar em produtividade e apenas jogos leves, por 
exemplo, você pode montar seu PC em torno de uma CPU 
mais acessível com gráfico integrado e uma placa-mãe 
com as portas e slots de expansão essenciais de acordo 
com a sua necessidade. 

Montadores de PC entusiastas e avançados com maior 
valor para gastar, especialmente gamers e criadores de conteúdo, preferirão planejar em torno de CPUs mais caras e 
de alto desempenho, placas-mãe mais caprichadas com conectividade de ponta e estilo diferenciado, placas de vídeo 
poderosas e silenciosas que rodam os jogos com imagens realistas e alta taxa de quadros. O céu é o limite. 

Sabendo exatamente qual será o uso do seu PC e o quanto poderá gastar, invista mais em partes que irão melhorar 
sua rotina diária em seus trabalho ou jogos e menos nas que partes que não são tão importantes. 

Os sete componentes cruciais que fazem um PC de alto 
desempenho são o processador, placa-mãe, memórias 
RAM, placas de vídeo, dispositivo de armazenamento, 
gabinete e fonte de alimentação (assim como o sistema 
operacional Microsoft Windows). Dependendo de sua 
escolha de CPU, você também poderá adicionar à sua lista 
um cooler de processador. 

Uma vez que você tenha escolhido o processador, a 
memória e um dispositivo de armazenamento para todos 
os seus dados importantes, você pode equipar um PC 
poderoso usando nada menos que componentes ASUS de 
alta qualidade, fáceis de usar e feitos para trabalhar 
melhor quando estão juntos. Nós fabricamos uma vasta 
gama de placas-mãe, placas de vídeo, gabinetes, fontes de 
alimentação, coolers para CPU, além de mouses, teclados 
e monitores complementar o seu próximo PC. 

Se você não sabe onde começar quando estiver escolhendo os seus componentes, nós estaremos disponibilizando 
em breve um guia compreensivo que ajudá-lo a escolher seus componentes como um expert. 

Quando finalmente chegar a hora de montar o seu PC, 
tenha certeza de encontrar um espaço limpo e amplo o 
suficiente para que você distribuir todos os 
componentes que irá usar na montagem. 

Opte por uma superfície firme, não condutiva como uma 
mesa de madeira ou piso cerâmica, para servir de 
fundação para a sua área de trabalho. Evite montar ou 
ficar sobre carpetes que podem causar descarga de 
eletricidade estática e danificar seus preciosos 
componentes. Toque em uma superfície de metal limpa 
regularmente durante a montagem, isso evita potenciais 
descargas estáticas no seu equipamento, e por 
segurança extra, obtenha e use uma pulseira antiestática. 

Certifique-se que você tenha todas as ferramentas 
necessárias à mão, incluindo chaves Philips pequenas e 
médias, para apertar os vários parafusos que fixam os 
componentes no gabinete do PC. É bom ter lenços 

umedecidos com álcool isopropílico e pasta térmica para o caso de você precisar aplicar ou substituir a pasta térmica 
para o seu cooler de CPU. 

Se você não estiver confiante sobre como montar o seu sistema, leia cuidadosamente os manuais inclusos para cada 
componente, especialmente a placa-mãe, antes de iniciar a montagem para entender como os vários componentes 
são montados entre si. Para uma ajuda extra, você pode pesquisar por guias de montagem online que irão ajudá-lo 
no passo a passo, ou você pode também consultar as comunidades online como o grupo de Facebook ASUS PC DIY 
para questões mais específicas. 

Repita o processo de montagem em sua cabeça antes de instalar os componentes de verdade. Lembre-se dos sete 
(ou oito) componentes críticos mencionados anteriormente e faça o checklist para ter certeza de que você instalou 
todos de acordo com as instruções do fabricante. 

Assim que você tiver juntado todos os componentes, faça 
uma verificação final antes de ligar o sistema. Prenda 
quaisquer cabos frouxos dentro do seu PC usando lacres 
ou qualquer organizador de cabos fornecido pelo 
fabricante do gabinete. Certifique-se que todas as suas 
ventoinhas estejam conectadas corretamente nos 
conectores de sua placa-mãe para evitar que seus 
componentes superaqueçam. Verifique o manual de sua 
placa-mãe para garantir que todos os cabos de energia de 
seu sistema estejam completamente conectados. 

Com todas as verificações completas, conecte um 
monitor, mouse e teclado nas portas corretas do seu PC e 
conecte o cabo de energia em sua fonte de alimentação. 
Assim que estiver tudo feito, pressione o botão 
apropriado para ligar o PC. Se tudo ocorreu bem, você 
será recompensado com uma tela inicialização (POST) e 
entrará na interface do firmware da placa-mãe, onde você 
pode conferir os sinais vitais básicos e que todos os 
componentes estão sendo reconhecidos pelo sistema 
antes de avançar para a instalação do sistema 
operacional. 

Após a instalação do sistema operacional você poderá 
curtir os frutos de seu trabalho no seu PC, não apenas feito sob medida para as suas necessidades específicas, mas 
também um projeto em que poderá se sentir orgulhoso por tê-lo feito sozinho. Planejar, escolher as partes e juntar 
tudo pode parecer intimidador de início, mas uma vez que tudo estiver pronto, nós acreditamos que você concordará 
que montar um PC sozinho é tão fácil quanto 1, 2, 3. 

Para saber mais sobre ASUS PC DIY e soluções em montagem, acesse www.youtube.com/asusbrasilrog.



asus.com/us/site/PCDIY

Uma vez que você tenha escolhido o processador, memória RAM e o armazenamento do seu próximo PC, a ASUS possui 
todo o restante, desde a placa-mãe, placas de vídeo, gabinete, fonte de alimentação e cooler para a CPU até o mouse, 
teclado e o monitor. Você pode montar muito melhor o seu PC sabendo que todos os componentes são fabricados com 
os mais altos padrões de qualidade, confiabilidade e usabilidade, desde o próprio hardware até o software que controla 
tudo. E ao unir as estéticas através de nossa família de produtos Republic of Gamers e TUF Gaming, além controles de 
iluminação LED RGB simples com AURA Sync, faz o seu PC parecer tão bom quanto o seu desempenho. 

A melhor parte sobre a montagem do seu próprio PC é que 
você pode fazer o sistema todo sob medida para você. As 
duas questões mais importantes quando estiver 
planejando a montagem do seu PC são sobre qual será o 
uso do PC e qual o valor que você pode gastar nisso. 

Para usar em produtividade e apenas jogos leves, por 
exemplo, você pode montar seu PC em torno de uma CPU 
mais acessível com gráfico integrado e uma placa-mãe 
com as portas e slots de expansão essenciais de acordo 
com a sua necessidade. 

Montadores de PC entusiastas e avançados com maior 
valor para gastar, especialmente gamers e criadores de conteúdo, preferirão planejar em torno de CPUs mais caras e 
de alto desempenho, placas-mãe mais caprichadas com conectividade de ponta e estilo diferenciado, placas de vídeo 
poderosas e silenciosas que rodam os jogos com imagens realistas e alta taxa de quadros. O céu é o limite. 

Sabendo exatamente qual será o uso do seu PC e o quanto poderá gastar, invista mais em partes que irão melhorar 
sua rotina diária em seus trabalho ou jogos e menos nas que partes que não são tão importantes. 

Os sete componentes cruciais que fazem um PC de alto 
desempenho são o processador, placa-mãe, memórias 
RAM, placas de vídeo, dispositivo de armazenamento, 
gabinete e fonte de alimentação (assim como o sistema 
operacional Microsoft Windows). Dependendo de sua 
escolha de CPU, você também poderá adicionar à sua lista 
um cooler de processador. 

Uma vez que você tenha escolhido o processador, a 
memória e um dispositivo de armazenamento para todos 
os seus dados importantes, você pode equipar um PC 
poderoso usando nada menos que componentes ASUS de 
alta qualidade, fáceis de usar e feitos para trabalhar 
melhor quando estão juntos. Nós fabricamos uma vasta 
gama de placas-mãe, placas de vídeo, gabinetes, fontes de 
alimentação, coolers para CPU, além de mouses, teclados 
e monitores complementar o seu próximo PC. 

Se você não sabe onde começar quando estiver escolhendo os seus componentes, nós estaremos disponibilizando 
em breve um guia compreensivo que ajudá-lo a escolher seus componentes como um expert. 

Quando finalmente chegar a hora de montar o seu PC, 
tenha certeza de encontrar um espaço limpo e amplo o 
suficiente para que você distribuir todos os 
componentes que irá usar na montagem. 

Opte por uma superfície firme, não condutiva como uma 
mesa de madeira ou piso cerâmica, para servir de 
fundação para a sua área de trabalho. Evite montar ou 
ficar sobre carpetes que podem causar descarga de 
eletricidade estática e danificar seus preciosos 
componentes. Toque em uma superfície de metal limpa 
regularmente durante a montagem, isso evita potenciais 
descargas estáticas no seu equipamento, e por 
segurança extra, obtenha e use uma pulseira antiestática. 

Certifique-se que você tenha todas as ferramentas 
necessárias à mão, incluindo chaves Philips pequenas e 
médias, para apertar os vários parafusos que fixam os 
componentes no gabinete do PC. É bom ter lenços 

umedecidos com álcool isopropílico e pasta térmica para o caso de você precisar aplicar ou substituir a pasta térmica 
para o seu cooler de CPU. 

Se você não estiver confiante sobre como montar o seu sistema, leia cuidadosamente os manuais inclusos para cada 
componente, especialmente a placa-mãe, antes de iniciar a montagem para entender como os vários componentes 
são montados entre si. Para uma ajuda extra, você pode pesquisar por guias de montagem online que irão ajudá-lo 
no passo a passo, ou você pode também consultar as comunidades online como o grupo de Facebook ASUS PC DIY 
para questões mais específicas. 

Repita o processo de montagem em sua cabeça antes de instalar os componentes de verdade. Lembre-se dos sete 
(ou oito) componentes críticos mencionados anteriormente e faça o checklist para ter certeza de que você instalou 
todos de acordo com as instruções do fabricante. 

Assim que você tiver juntado todos os componentes, faça 
uma verificação final antes de ligar o sistema. Prenda 
quaisquer cabos frouxos dentro do seu PC usando lacres 
ou qualquer organizador de cabos fornecido pelo 
fabricante do gabinete. Certifique-se que todas as suas 
ventoinhas estejam conectadas corretamente nos 
conectores de sua placa-mãe para evitar que seus 
componentes superaqueçam. Verifique o manual de sua 
placa-mãe para garantir que todos os cabos de energia de 
seu sistema estejam completamente conectados. 

Com todas as verificações completas, conecte um 
monitor, mouse e teclado nas portas corretas do seu PC e 
conecte o cabo de energia em sua fonte de alimentação. 
Assim que estiver tudo feito, pressione o botão 
apropriado para ligar o PC. Se tudo ocorreu bem, você 
será recompensado com uma tela inicialização (POST) e 
entrará na interface do firmware da placa-mãe, onde você 
pode conferir os sinais vitais básicos e que todos os 
componentes estão sendo reconhecidos pelo sistema 
antes de avançar para a instalação do sistema 
operacional. 

Após a instalação do sistema operacional você poderá 
curtir os frutos de seu trabalho no seu PC, não apenas feito sob medida para as suas necessidades específicas, mas 
também um projeto em que poderá se sentir orgulhoso por tê-lo feito sozinho. Planejar, escolher as partes e juntar 
tudo pode parecer intimidador de início, mas uma vez que tudo estiver pronto, nós acreditamos que você concordará 
que montar um PC sozinho é tão fácil quanto 1, 2, 3. 

Para saber mais sobre ASUS PC DIY e soluções em montagem, acesse www.youtube.com/asusbrasilrog.


