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FOLHA O1: Entre no site www.maurooliveira.com.br.  
 Escolha um dos artigos no item EXTENSÃO/Artigos O POVO. Em uma página faça 

uma descrição, uma crítica e uma conclusão do artigo escolhido. 
 Traduza, no verso, a página para o inglês. 
 
FOLHA 02: Acesse o seguinte site http://cederj.edu.br/videoaulas/ 
 Assista às vídeo-aulas 001 e 002 do Curso de Arquitetura de Computadores 
 Destaque os aspectos mais importantes das vídeo-aulas assistidas 
 
FOLHA 03: Sobre um circuito elétrico (fonte, fios condutores e receptor) ... 
 Descreva, com detalhes, os tipos de fontes de energia elétrica, suas origens, 

terminologias.  
 Conceitue as grandezas tensão elétrica (U), Intensidade de Corrente (I) e 

Resistência (R) e suas unidades de medidas.  Faça uso da Lei de Ohm. 
 Desenhe um circuito básico e mostre como os instrumentos de medida de U, I e R 

devem ser utilizados neste circuito. 
 Comente sobre o multímetro: suas características e funcionalidades. Idem para o 

osciloscópio. 
 O teste Neon identifica corrente ou tensão elétrica? Cite exemplos. 
 
FOLHA 04: Livro Arquitetura e Organização de Computadores  - William Stalling    
 
Capítulo 01 – INTRODUÇÃO 
1.  Conceitue: Tradutor, Interpretador e Máquina real 
2. Qual a diferença entre interpretação e tradução? 
3. Um compilador pode gerar saída para o nível de microarquitetura ao invés do ISA? 
4. É possível que os níveis de dispositivos e lógicos não estejam nos níveis mais baixos? 
5. Em que sentido hardware e software são equivalentes? 
6. Qual o principal conceito do modelo de Von Neumann e por que foi revolucionário? 
6. Compare a máquina diferencial de Babbage com o modelo de Von Neumann, 
7. Cite três eletrodomésticos candidatos a funcionar com uma CPU embutida. 
8. Discuta a questão legal sobre quem inventou o computador, resolvida em 1973. 
9. Cite três pessoas, e contribuições, que mais influenciaram a criação do hardware. 
10. Idem para o software. 
 
FOLHA 05: Leia no link abaixo o Módulo MACHINE ARCHITECTURE a lição CENTRAL PROCESSING UNIT: 

http://courses.cs.vt.edu/~csonline/MachineArchitecture/Lessons/CPU/index.html 
1. Destaque os principais conceitos da lição CENTRAL PROCESSING UNIT 
2. Execute as duas simulações (view animation): sum program e count program 


