
 
Bacharelado em COMPUTAÇÃO 

Disciplina: Introdução à Informática  
Prof Mauro Oliveira 

Lista de tarefas AULA 03  
FOLHA O1: Entre no site www.maurooliveira.com.br.  a. Escolha um dos artigos no item MELHORES ARTIGOS. Em uma página faça uma descrição, uma crítica e uma conclusão do artigo escolhido. b. Traduza, no verso, a página para o inglês.  FOLHA 02: Comente os pontos relevantes nos seguintes vídeos:  a. Palestra de Alexis Ohanian: 9 talks about the Internet (9 talks) http://www.ted.com/playlists/alexis_ohanian_9_talks_about b. Palestra de James Patten: The best computer interface? Maybe ... your hands http://www.ted.com/talks/james_patten_the_best_computer_interface_maybe_your_hands  FOLHA 03:  Assistir no YOUTUBE as vídeo-aulas 3 e 4 do curso sobre a linguagem Phyton do Prof Ronaldo Ramos. a. Em uma página descreva os aspectos mais relevantes da aula 1  b. Idem no verso para a aula 2  FOLHA 04: Acesse o seguinte site http://cederj.edu.br/videoaulas/ a. Assista às vídeo-aulas 005 e 006 do Curso de Introdução à Informática b. Destaque os aspectos mais importantes das vídeo-aulas assistidas  FOLHA 05: Responda objetivamente a. Descreva as características dos principais microprocessadores Intel (8080, 

8086, Z-80, Pentium, Celeron, Core i3, ...) e da AMD (Athlon, Phenom,...)..  
b. Que são memórias primárias e secundárias? Caracterize-as em termos de 

funcionalidade, capacidade de armazenamento e tipo.  
c. Quais os principais componentes físicos existentes na Placa-mãe?  
d. Conceitue Modem, ADSL Modem, Cable Modem  
e. O que é um Cooler e qual sua importância num computador? 
f. Comente sobre placas de rede. 
g. Comente sobre a Placa-mãe.  
h. Justifique a existência das Cache L1, Cache L2 e Cache L3.  
i. Descreva o Clock Interno, Clock Externo e Front Side Bus (FSB).  
j. Caracterize os Slots PCI, AGP e PCI Express. E o Slot ISA?  
k. O que é o Chipset? Quais as funções da Ponte Norte e da Ponte Sul no 

Chipset?  
l. Comente sobe as interfaces IDE. Idem para a interface SATA.  
m. Comente sobre os tipos de memória RDRAM, SDRAM, DDR 10.  
n. O que é o CMOS Setup?  

FOLHA 06: Faça um breve relato sobre a evolução dos processadores e das memórias 


