
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação Disciplina: Introdução à Computação Avaliação 01/2015-2 Prof Mauro Oliveira   Aluno (a): ________________________  
1. Responda ao que se pede (20 pts) 1.1 Qual a principal contribuição de Von Neumann na computação. Justifique! 1.2 Qual a função do Sistema Operacional em um computador? Exemplifique. 1.3 Para que serve o mecanismo de interrupção em um processador? 1.4 Comente sobre memórias: Registradores, Cache, RAM, ROM, DRAM, SRAM. 1.5 Quais os componentes físicos existentes na chamada “placa mãe” em um computador?  2. Considere na figura abaixo um computador recebendo um caractere “A”: (40 pts) 2.1   A transmissão deste caractere na linha de comunicação é feita em série, em paralelo ou nada se pode concluir. Justifique! 2.2  Idem a pergunta acima, internamente ao computador. Justifique! 2.3  Qual o barramento que não é mostrado na figura? Qual sua função? Quantos bits ele possui se ele endereça 64k posições na memória? 2.4  Qual o programa na memória que deve ser executado para o caractere recebido ser aparecer no monitor de vídeo? Use uma pseudo linguagem qualquer. 2.5 O que acontece após o caractere ser “bufferizado” na porta serial? 2.6 Como a CPU sabe que tem um caractere na porta serial? 2.7 Quais são as ações executadas pela CPU após o item acima? 2.8 Escreva (H)ardware, (S)oftware, por (A)mbos, por (N)enhum; e qual o barramento usado?  a) (   ) Porta Serial  “A”  ______________________  b) (   ) Cont. Int   Porta serial ______________________ c) (   ) CPU  Cont. Int ______________________ d) (   ) Cont Int  CPU ______________________ e) (   ) CPU  Cont Int (“A”) ______________________ f) (   ) Mem  CPU ______________________ g) (   ) Monitor  CPU  ______________________    

   
3) Calcule o que se pede (20 pts)l. a) Quantas fotos de 1,5 Mbytes cabem em um pendrive de 32 Gigabytes ? b) Qual o maior número decimal que pode ser representado por 12 bits?  
c) Transforme os seguintes números hexadecimais para equivalentes decimais 

16 =________   1C =________  CD=____________ 1FF= _________ d) Calcule as duas operações binárias e hexadecimais:  i) 10111 + 1101 + 1111.  I1) 20 + 9A + B0  
4) Considere um conversor binário para decimal, sendo a saída constituída por uma lâmpada de 7 segmentos. Construa a tabela verdade e o circuito lógico (20 pts). 

  


