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• Manter o telefone celular sempre 
desligado/silencioso quando estiver em 
sala de aula;

• Nunca atender o celular na sala de aula;



Objetivo da Aula

• Descrever as funções de um sistema operacional.

• Explicar os fundamentos do sistema operacional
de um computador.

• Descrever as vantagens de um sistema
operacional gráfico.

• Estabelecer a diferença entre as diversas versões
dos principais sistemas operacionais disponíveis.



Boot

• Carregar o sistema operacional na memória;

• BIOS 
– Basic Input/Output System

– Controla os dispositivos e configura a ordem de boot, além de 
data e hora;

– Normalmente acessível apertando Delete ou F1/F2 , de acordo 
com a placa-mãe.



BIOS



Processo de Boot

• Teste de integridade (POST)

– Verifica se todos os hardwares necessários estão OK para 
carregar o sistema e inicializá-os;

• O BIOS procura um dispositivo na lista de boot que esteja 
disponível;

– Esta ordem pode ser alterada pelo usuário na BIOS.



Processo de Boot

• Se não existir um dispositivo disponível para boot, o 
sistema pode tentar um boot pela rede ou dar um erro;

• Se existir, então o sistema procura a seção de boot (MBR 
nos HDs) e inicializa o sistema operacional.



Como iniciar o sistema operacional

Sequência Normal de ações da BIOS

1. verifica a configuração (setup) da CMOS para os ajustes 
personalizados 

2. carrega os acionadores (drivers) de dispositivos 

3. inicializa registradores e gerenciamento de energia 

4. efetua o autoteste durante a energização (POST) 

5. exibe as configurações do sistema 

6. determina quais dispositivos são inicializáveis 

7. começa a seqüência de inicialização (conhecida como 
bootstrap ou, de forma mais reduzida, como boot



Como iniciar o sistema operacional

Programa bootstrapROM

RAM

Disco Rígido

Sistema Operacional



Como iniciar o sistema operacional

Programa bootstrapROM

RAM

Sistema 

Operacional

Disco Rígido

Sistema Operacional



Sistema Operacional

• Um conjunto de programas que se situa entre os 
softwares aplicativos e o hardware:
– Gerencia os recursos do computador (CPU, dispositivos periféricos).

– Estabelece uma interface 

com o usuário.

• Determina como o usuário interage com o sistema operacional.

– Provê e executa serviços para softwares aplicativos.
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Exemplo de Sistema Operacional

Unidade de 

Controle

Contador de programa

Registro de instrução

Unidade Lógica

e Aritmética

CPU Endereço Valor

1 Write (12) (17)

2 Read (16) (11) 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 “Entre com um 
comando:”

13

14

n...

Memória Primária

Barramento

1



Evolução dos Sistemas Operacionais

• Sistemas com um único processador

– Processamento em Lotes(batch processing)
• Presença do Operador

• Programa executados sem a interação com o usuário

– Utilização de Filas de Trabalhos(FIFO) para armazenamento dos 
processos
• Ordem de Prioridade 

Computador

Fila de Trabalho
Execução 

do 

Trabalho

Trabalhos: Programas, dados e diretrizes

Usuário

Resultados



Exemplo de Sistema em Lotes

Unidade de 

Controle

Contador de programa

Registro de instrução

Unidade Lógica

e Aritmética

CPU Endereço Valor

1 Read (16) (9) 

2 Read (16) (10) 

3 Read (16) (11) 

4 Read (16) (12) 

5 sub (9) (10) 

6 mul (10) (11)

7 Div (11) (12)

8 Write (12) (17)

9

10

11

12

13

14

15

Memória Primária

BarramentoWrite (12) (17)

8

5

8

4

2



Evolução dos Sistemas Operacionais

– Sistema Interativo
• Processamento em tempo real

– Multiusuário

– Compartilhamento de tempo

» Fatias de tempo (Time slices)

» Multitarefa

Computador

Execução 

do 

Trabalho

Programas, dados, diretrizes e resultados

Usuário



Exemplo de Sistema com Compartilhamento de 
tempo

Unidade de 

Controle

Contador de programa

Registro de instrução

Unidade Lógica

e Aritmética

CPU Endereço Valor

1 Read (16) (5) 

2 Read (16) (6) 

3 sub (5) (6) 

4 Write (6) (17)

5

6

7 Sto (5)(13)

8 Sto (8)(14)

9 Sto (10)(15)

10 Add (13)(14)

11 Mul(14)(15)

12 Write (15)(17)

13

14

15

Memória Primária

BarramentoRead  (16) (5) 

1



Exemplo de Sistema com Compartilhamento de 
tempo

Unidade de 

Controle

Contador de programa

Registro de instrução

Unidade Lógica

e Aritmética

CPU Endereço Valor

1 Read (16) (5) 

2 Read (16) (6) 

3 sub (5) (6) 

4 Write (6) (17)

5

6

7 Sto (5)(13)

8 Sto (8)(14)

9 Sto (10)(15)

10 Add (13)(14)

11 Mul(14)(15)

12 Write (15)(17)

13

14

15

Memória Primária

BarramentoSto  (5)(13) 

7



Exemplo de Sistema com Compartilhamento de 
tempo

Unidade de 

Controle

Contador de programa

Registro de instrução

Unidade Lógica

e Aritmética

CPU Endereço Valor

1 Read (16) (5) 

2 Read (16) (6) 

3 sub (5) (6) 

4 Write (6) (17)

5

6

7 Sto (5)(13)

8 Sto (8)(14)

9 Sto (10)(15)

10 Add (13)(14)

11 Mul(14)(15)

12 Write (15)(17)

13

14

15

Memória Primária

BarramentoSto  (8)(14)

8



Evolução dos Sistemas Operacionais

– Sistemas com multiprocessamento
• Necessidade de compartilhamento de informação e recursos

• Interligar máquinas diferentes

• Balanceamento de carga

• Escalonamento



Exemplo de sistema Multiprocessamento

Internet



Arquitetura dos sistemas Computacionais

Software

Aplicação Sistema

Utilitário
Sistema 

Operacional

Casca(shell) Núcleo(kernel)



Arquitetura dos sistemas Operacionais

• Casca(Shell)

Interface gráfica(GUI)

Gerente de janelas



Arquitetura dos sistemas Operacionais

• Núcleo(kernel)

– Responsável por gerenciar
• Processos

• Memória

• Sistema de Arquivos

• CPU



Sistema monousuário e multiusuário

• Sistema monousuário

– Projetados para serem usados por um único usuário
• Ex: MS-DOS, Windows 3.x, Windows 9x, Milenium

• Sistemas multiusuário

– Projetados para suportar várias sessões de usuários em um 
computador
• Ex: Windows NT (2000), UNIX



Sistemas Operacionais para Computadores 
Pessoais

• Plataforma: combinação de hardware de computador e 
software de sistema operacional.

• Plataformas Comuns:

– MS-DOS

– Linux

– Windows

– MAC OS



Sistemas  Operacionais

• MS-DOS (1980-2000)
– Executava somente uma tarefa por vez;

– Acompanhou o desenvolvimento do Windows como interface 
gráfica (até o ME);

– Necessita de uma sintaxe precisa de comando;

– Ainda hoje existe no Windows como terminal.



Sistemas  Operacionais

• MS-DOS



Sistemas  Operacionais

• Linux (1983-*)

– Surge como uma adaptação  gratuita do UNIX;

– Tinha interface terminal com multi-tarefa e também suporte a 
interface gráfica (X-Windows);

– Ideal para aplicações em rede, mas muito usado por não cobrar 
licença.



Sistemas  Operacionais

• Linux (1983-*)



Sistemas  Operacionais

• Mac OS (1984-*)
• Um dos primeiros sistemas gráficos para computadores pessoais;



Sistemas  Operacionais

• Windows (1985-*)

– “Sucessor” do Mac nos sistemas gráficos para computadores 
pessoais;

– No início era baseado em DOS mas depois da Versão 2000 
adquiriu independência;

– Predomina no mercado, tendo mais de 50% dos computadores.



Sistemas  Operacionais

• Windows (1985-*)



Responsabilidades de um Sistema Operacional

• Gerência de:

– Processos

– Memória

– Sistema de Arquivos

– Dispositivos de E/S



Gerência de Processos

• Um processo é um programa em execução

• Necessita de CPU, memória, arquivos, dispositivos 
de E/S

• Papel do SO
– Criar e terminar processos

– Suspender e recomeçar processos

– Prover mecanismos para 
• Sincronização

• Comunicação entre processos



Coordenação das Atividades

• Estado de um Processo



Coordenação das Atividades

• Administração de processos

– Escalonador
• Tabela de processos

– Despachante
• Divide o tempo em fatias

• Chaveamento de processos

– revezamento do processador entre os processos

Processo A

Processo B

Processo A

Processo B

Fatia de tempo Fatia de tempo Fatia de tempo Fatia de tempo

Interrupção Interrupção Interrupção Interrupção



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB

CPU PCB - Process Control Block



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB

CPU



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB

CPU



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB

CPU



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB

CPU



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB

CPU



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB

CPU



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB
CPU



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB
CPU



Coordenação das Atividades

Processo

PCB

Processo

PCB

Processo

PCB

CPU



Modelos de Comunicação

Via Troca de Mensagens Via Memória Compartilhada



• Múltiplos processos sendo executados simultaneamente num mesmo 
computador.

– Divisão de recursos: CPU, dispositivos e memória RAM.

• Memória é compartilhada pelos processos em execução.

– Cada processo deve possuir uma área exclusiva da memória

RAM para seu uso.

• Gerência de Memória: organiza e disciplina o compartilhamento da memória 
pelos múltiplos processos em execução.

Gerência de Memória 



• Funções Básicas da Gerência de Memória:

– manter o maior número possível de processos em 

memória, maximizando o compartilhamento da CPU e 

demais recursos;

– maximizar o compartilhamento de espaço da memória;

– executar programas com requisitos de memória além da 

capacidade física da RAM;

– proteção das áreas de memória ocupadas por cada 

processo.

Gerência de Memória 



• Alocação : partições alocadas dinamicamente de acordo com os requisitos 

de memória dos programas.

Memória PrincipalMemória Principal

Sistema OperacionalSistema Operacional

4 Kb

1 Kb

3 Kb

5 Kb

2 Kb

15 Kb

Programa C

Programa B

Programa A

Programa E

BA

2 Kb

E

3 Kb

C

1 Kb 4 Kb

Gerência de Memória 



• Problema: fragmentação.

– Término dos processos deixa espaços que podem ser 

insuficientes para novos programas.
Memória Principal

Sistema Operacional

4 Kb

3 Kb

5 Kb

Programa C

Programa A

D

6 Kb

Gerência de Memória 



• A técnica de memória virtual fundamenta-se em desvincular o espaço de 

endereçamento físico (RAM) do espaço de endereçamento usado pelo 

programa.

• Para tal é criado um espaço de endereçamento virtual, linear e contínuo 

(semelhante a um vetor), para atender os requisitos de memória de um 

dado programa abstraindo-se questões de implementação física.

• Os objetivos principais desta técnica são o de maximizar o número de 

processos em memória, reduzir a fragmentação e permitir estruturas de 

dados maiores que a memória física.

Gerência de Memória 



• O espaço de endereços virtuais, arranjados na forma de vetor, corresponde 

à memória virtual e pode ser maior que o espaço de memória real.
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Endereço virtual 0

Endereço virtual 1

Endereço virtual 2

Endereço virtual 3

Endereço virtual 4

Endereço virtual 5

.

.

.

Endereço virtual V

Endereço real 0

Endereço real 1

Endereço real 2

Endereço real 3

.

.

.

Endereço real R

Gerência de Memória 



• A porção de memória virtual ativa do programa fica situada na memória 

principal, o restante fica armazenado em disco.

Memória Virtual

.

.

.

.

Memória Principal

Memória Secundária

.

.

.

Gerência de Memória 



Gerência de Entrada e Saída

• O sistema de E/S consiste de

– Gerenciadores (Device drivers) para dispositivos de hardware
• Um driver para uma impressora contém o software responsável pela 

comunicação com a impressora. 

• Isto evita que os processos tomem conhecimento dos detalhes técnicos 
de comunicação com cada impressora. 



Gerência de Arquivos

• Um arquivo é um conjunto de informações
– Programas, dados

• Papel do SO:
– Criar e apagar arquivos

– Criar e apagar diretórios

– Instruções para manipulação de arquivos e diretórios

– Mapear arquivos em armazenamento secundário

– Fazer backup



Gerência de Arquivos

• Para manter dados entre acionamentos do computador

• Normalmente discos

• Papel do SO:

– Gerência de espaço livre

– Alocação de espaço

– Escalonamento do acesso à disco

– Organiza a informação em pastas e arquivos.

– Cada arquivo possui um caminho (path)



Estimativa do uso atual de sistemas operacionais



Atividade

• Construir um programa em linguagem de máquina que 
simule a comunicação entre dois processos em um 
sistema multiprocessamento.

– O programa A(processo A) lê do teclado um valor multiplica por 
2 e guarda o resultado em uma posição x da memória. 
Repetidas vezes.

– O programa B  fica lendo na posição da memória X e caso o 
valor lido seja maior que 100 ele imprime uma mensagem de 
alerta na impressora. 



Unidade Central de Processamento
Operação OpCode Modo de usar

Leia read read (Endereço Disp.) (Endereço p/ Salvar)

Escreva write write (Endereço Origem)(Endereço Disp.)

Copiar mov mov (Endereço Origem)(Endereço Destino)

Soma (+) add add (Endereço 1) (Endereço.2)

Subtração(-) sub sub (Endereço1) (Endereço2) 

Divisão (/) div div (Endereço1) (Endereço2) 

Mult. (*) mul mul(Endereço1) (Endereço2) 

Armazene Sto sto (valor) (Endereço 1)

Saltar jump Jump(Endereço Destino)

Comparar cmp cmp(Endereço 1)(Endereço Destino)
* Se endereço 1 for maior que zero salta para endereço 

destino.



Site

• http://www.ect.ufrn.br/modulo/ect1103/


