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Segunda Lista de Exercícios 

 

1. Monte a tabela-verdade do circuito abaixo: 

 
  

 

2. No circuito lógico abaixo, relacione os níveis lógicos das entradas 

ABC, para que o LED acenda. 

 
 

3. Descreva o funcionamento do circuito abaixo. 

 

 
4. Qual é a relação entre sistemas multiusuários e compartilhamento de 

tempo ? 

5. Como o conceito de compartilhamento de tempo é implementado 

pelo processador ? 

6. Em um ambiente multiusuário, muitos processos podem estar ativos. 

Quais são as tarefas que o sistema operacional deve realizar para 

permitir que mais de um processo seja executado? 

7. Descreva os vários estados de um processo. 

8. Descreva as topologias de rede e estabeleça suas diferenças. 



9. Qual é o objetivo de se utilizar protocolos? Descreva as vantagens e 

desvantagens.  

10. Descreva detalhadamente como uma informação enviada pela 

camada de aplicação é transmitida pela rede de computadores.  

11. Qual é papel de um roteador para o sucesso da Internet ? 

 

  12-Considerando um computador de 8-bits que possui o seguinte conjunto 

de instruções: 

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) 

Desvio Condicional cmp cmp (Endereço1) (Endereço Destino) 
Se endereço 1 for maior que zero, salta para 

endereço destino. 

Com base nas informações descritas acima, implemente os seguintes 

programas: 

 

1. A conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida por C := 

5/9(F-32). Escreva um programa que calcule uma tabela de graus 

centígrados em função de graus Fahrenheit que variem de 5 até 15.  

2. Faça um programa que calcule a multiplicação de dois números 

inteiros sem utilizar o operador “*”. O programa deve utilizar apenas 

o comando de adição “+”. 

3. Escreva um programa que determine o grau de obesidade de uma 

pessoa, sendo fornecido o peso e a altura da pessoa. O grau de 

obesidade é determinado pelo índice de massa corpórea 

(massa=peso/altura
2
) através da tabela abaixo. 



 
 


