
 

Lista de Exercício 02 - 2007/01 

FOLHA O1: Entre no site www.maurooliveira.com.br.  
 Escolha um dos artigos no item 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 003 e 004 do Curso de Arquitetura de Computadores 
 Destaque os aspectos mais importantes das vídeo-aulas assistidas 
 

FOLHAS 03 e 04: Livro Arquitetura e Organização de Computadores  - William Stalling    
 
 Capítulo 02 – EVOLUÇÃO E DESEMPENHO DO COMPUTADOR   

1. Faça um breve histórico do ENIAC  
2. Descreva o conceito de programa armazenado da máquina de Von Neumann  
3. Comente sobre o IAS da equipe de Von Neuman e seus 4 componentes básicos.  
4. Descreva as funções dos registradores MBR, MAR, IR, IBR, PC e AC do IAS  
5. Descreva a composição de uma palavra de instrução do IAS.  
6. Descreva os 5 grupos nos quais estão agrupados as 21 instruções do IAS.  
7. Comente sobre os computadores comerciais a válvula, surgidos em 1950.  
8. Quais as principais características da tecnologia do transistor?  
9. Que outras inovações surgirão com a chegada dos computadores a transistor?  
10. Caracterize a microeletrônica, a tecnologia dos Circuitos integrados CIs ?  
11. Que componentes básicos são usados nas 4 funções básicas do computador?  
12. O que diz a Lei de Moore? Quais suas consequências?  
13. Quais os impactos causados com o surgimento do IBM System 360?  
14. O que é uma família de computadores? Quais as suas características?   
15. Comente sobre o PDP-8 da DEC.  
16. Qual a principal diferença arquitetural entre o IBM 360 e o PDP-8 da DEC?  
17. Comente sobre o início do uso de memórias semicondutoras?  
18. Comente sobre o início do uso do microprocessador: 4004, 8008.  
19. Qual a importância da chegada do Intel 8080 em 1974?  
20. Comente sobre o Intel 8086 e o 80386.  
21. Descreva a evolução da arquitetura Intel x86, do 8080 até os dias de hoje.   
22. Conceitue sistemas embarcados. Quais são suas principais características?  
23. Quais os requisitos e restrições dos sistemas embarcados?  
24. Desenhe a estrutura básica de um sistema embarcado, caracterizando-a.  
25. Descreva as características e o histórico da família ARM.  
26. Caracterize as 3 categorias para as quais os processadores ARM são projetados.   


