
Unidade I - Informática Fundamental  

I) Componentes do Computador  

1) Alguns estudiosos da computação costumam dividir a história da computação em 4 

Gerações, marcadas pelas evoluções dos componentes que formam o computador. Descreva 

cada uma dessas gerações, descrevendo suas características mais marcantes. 

 

2) O matemático John von Neumann deu uma grande contribuição para a computação. A 

arquitetura de computadores definida por seu grupo de pesquisadores é usada ate hoje nos 

computadores modernos. Faça um relacionamento de dependecia entre cada um dos 

componentes de sua arquiteura, descrevendo suas funcionalidades. 

 

3) Que características tornaram a arquitetura de Von Neumann um modelo de sucesso ? 

 

4) Liste 3 exemplos de dispositivos de entrada, 3 de saída e 2 de entrada e saída. 

 

5) Podemos dividir a memória em Memória Primária (ex:RAM, ROM, Cache, 

Registradores) e Memória Secundária (ex:discos rígidos, DVDs, CDs, Blu Rays). Descreva 

cada um desses tipos, detalhando o funcionamento e propósito de cada dos exemplos 

citados para a memória primária e secundária. 

 

6) O que significa dizer que uma memória é volátil ou não volátil? Dê exemplos desses 

tipos de memórias e explique porque elas tem esse comportamento. 

 

7) Qual a relação entre portas lógicas e a ULA? 

 

8) Para que serve os regristradores: Contador de programa e Registrador de instruções. 

 

9) Qual o problema de se ter um barramento que opera com velocidade diferente dos outros 

componentes ? 

 

10) Quais os passos realizados pelo computador para executar um programa que já se 

encontra na memória RAM? 

 

11) Para que serve a placa mãe? 

 

12) Qual a difença entre computadores com palavra diferente ? (ex: entre 32 bits e 64 bits) 

 

13) Implemente um programa utilizando a linguagem de máquina definida em sala de aula 

que implemente as seguintes operações: 

  a) X+Y-Z 

  b) (A*4)+(B*5)+(C*6)/15 

* todos os resultados devem ser mostrados no monitor 



 

 

II) Representação da Informação  

1) Por que os computadores utilizam o sistema de numeração binário e não o decimal como 

os humanos? 

 

2) Transforme de decimal para binário: 

   a) 13(10) 

   b) 28(10) 

   c) 50(10) 

   d) 256(10) 

 

3) Transforme de binário para decimal: 

   a) 1010101(2) 

   b) 000001(2) 

   c) 1110(2) 

   d) 11110111(2) 

 

 

4) Quanto vale um bits valem um byte? 

 

 

5) Dê o valor em bits das seguintes quantidades de dados 

  a) 1024 KB 

  b) 230088 KB 

  c) 1 GB 

  d) 34 TB 

 

6) Realize a seguintes operações em binário: 

  a) 11+11 

  b) 1010101+1111 

  c) 111000+101111 

 

7) Utilizando os diagramas de circuitos que representam as portas lógicas AND, OR e/ou 

NOT, vistas em sala de aula, construa o diagrama da porta XOR. 

 

8) Construa um circuito de um somador-completo. 

 

9) Como uma memória pode ser implementada utilizando portas lógicas ? 

 

10) Qual a tabela verdade do seguinte circuito: 



 

 

III) Sistema Operacional  
 

1) Qual a importância do sistema operacional dentro de um sistema de computador? Por 

que antigamente eles não existiam ? 

 

2) Descreva a etapa de inicialização(boot) do computador. 

 

3) Qual o problema com os sistemas que operavam com processamento em Lotes? 

 

5) O que é um processo? 

 

4) O que significa dizer que um computador trabalha com compartilhamento de tempo 

entre os processos? 

 

5) O que é um sistema multiusuário? 

 

6) Para que serve o Shell e o Kernel dentro de um sistema operacional? 

 

7) Comente as principais diferenças entre os principais sistemas operacionais do mercado. 

 

8) Como funciona o gerenciamento de processos? 

 

9) Quais os estados de um processo? 

 

10) Como dois processos diferentes podem se comunicar entre si? 

 

11) Qual a importância da gerencia de memória para o computador 

 

12) Para que ser um driver? 

 

13) Quam a importãncia da gerencia de Arquivos no sistema operacional? 

 

 

IV) Redes de Computadores  

1) Quais as diferenças entre as topologias de rede vistas em sala? 

 

2) Descreva sucintamente as camadas de Aplicação, Transporte, Rede e Ligação. 

 

3) O que são WAN? 

 



4) Qual a necessidade de se utilizar protocolos na comunicação entre computadores? 

 

5) A que nível o protocolo CSMA/CD pertence e como ele funciona? 

 

6) Para que serve o protocolo IP? 

 

7) O que é o servidor de nomes(DNS) e o que aconteceria se ele não existesse? 

 

8) Para que serve o protoculo TCP? 

 

9) Comente sobre algum protoculo a nível de aplicação. 

 

10) Qual a diferença básica entre, hubs, pontes e switchs? 

 

11) Para que serve os roteadores? 

 

12) Descreva,passo a passo, como as camadas se comunicariam durante um envio de uma 

mensagem de um usuário para outro conectado em uma rede diferente? 

 

 

 


