
MUSEU DA FURB - ACERVO CENTRO DE MEMÓRIA UNIVERSITÁRIA 

 
Objeto Teclado de senha e leitora de código de barras Nº 0282 

Categoria Maquinaria e Tecnologia  

Título  

Assunto Audiovisual 

Autor - 

Data/Local Década de 1990. 

Material/Técnica Metal; plástico. 

Assinatura/Marca/Fabricação  

Origem  

Dimensões 

Altura  4,5 cm                      Diâmetro 3 cm 

Largura 23,5 cm                              Peso  

Profundidade 16 cm   

Moldura/Base/Estojo  

Procedência Biblioteca Universitária 

Modo de Aquisição Transferência                    Compra               Coleta X 

 Depósito                     Doação              Permuta  

 Legado               

Documentos Existentes  

Números Antigos  

Estado de Conservação Bom  Regular X Ruim  Restaurado   

Estado de 

Conservação/Descrição 
 

Restauração  

Descrição Aparelho retangular de metal na cor preta. Possui na parte superior 

teclado numérico de 0 a 9 e as teclas # e *. Possui visor retangular e oito 

parafusos. Na parte da frente o aparelho é da cor cinza, possui inscrições 

em branco: “SP”, “TIGRE-RS” e “LEITURA”, sobre esta última á um 

pequeno quadrado na cor vermelha. Ao lado há a saída do cabo do 

leitor. O Cabo é preto, espiral e possui um metro quando retraído. Na 

ponta há a caneta leitora de metal prateado com ponta de vidro.  O 

cabo possui uma etiqueta com inscrições (¹). A parte de trás é na cor 

cinza, possui porta de entrada/saída padrão LPT em dourado e preto 

com a identificação “RS 232” em branco. Ao lado há outra saída de 

formato redondo na cor preto identificada como “E/S DIGITAL”. Ao lado 

há um retângulo branco com bordas arredondadas e informações (¹), 

sobre essa área há uma etiqueta retangular de papel com a informação 

“0799/92”. Em seguida há uma entrada de dois pinos nas cores preto e 

prata e identificada como “REDE” e por fim a chame de “LIGA” e 

“DESLIGA” de plástico preto. 

Histórico da Peça  

Inscrições (¹) 001B119DR 

MC-937-01361 

MADE IN JAPAN 

Exposições  

Bibliografia  

Observações  

Registro fotográfico Data:  Câmera: Sony Cyber-shot DSC-W560 

Fotógrafo: Vanessa Lischeski  

Responsável  Vanessa Lischeski 02/04/2013 



Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


