
Perguntas

1- Quem foi o pai da informática ?
Charles Babbage.

2 - O que é um programa compilado e interpretado?
È um programa que seu arquivo fonte passa por uma camada compiladora, gerando um byte-
code, e este
é interpretado por uma máquina virtual interpretadora que irá fazer a interação com o sistema 
operacional.

3 - Qual foi o primeiro computador a ter um Sistema Operacional?
Foi o UNIVAC em 1949.

4 - Qual o comando de redirecionamento, para Criar um arquivo de texto, mas se o mesmo
for repetido, o arquivo é apagado e criado um novo? Dê um exemplo.
O comando para criar um arquivo de texto é o ">".
Exemplo:
help > ajuda.txt

5 - Qual foi o motivo para a informática ter uma alavancagem no final do século XIX?
Foram dois grandes motivos para impulsionar a informática:
O primiro deles foi a disputa juridica pela distribuição elétrica nos EUA, disputada entre os 
ciêntistas
Nicolas Testa, George Whestinhouse (ca) contra Tomaz Alva Edson (CC), a corrente contínua 
irá ganhar esta
disputa e assim começa a distribuição elétrica nos EUA.
Outro motivo é o senso dos Estados Unidos oqual levou a criação da máquina classificadora por 
Herman Hollerith,
que mais tarde irá fundar a IBM, começando a era da informação.

6 - Qual era o modelo de pensamento de Chales Babbage?
Entra da de dados, processamento e saída da inofrmação.

7 - Dê um exemplo de uma porta Lógica "OU" com três entradas e uma única saída.



8 - Monte a tabela Verdade do exercicio 7.

9 - O que é um programa puramente interpretado?
É um arquivo fonte que é interpretado diretamente peo interpretador do sistema operacional.

10 - Montar o circuito Lógico da equação abaixo;
                  ___
        S=(Ã+B+C)*B+C

11 - Como Montar um diretório em modo de comando, usando o modelo de arvore
abaixo:

c:\-----|

        |-|aula|

        |

        |----|diario|

                |

                |-|notas|

                |

                |-|faltas|

cd\
mkdir aula
mkdir diário
cd diario
mkdir notas
mkdir faltas

12 - Estando na Raiz do sistema, figura acima, como fazer para entrar no diretório 
"faltas"?
cd diario
cd faltas
ou
cd /diario/faltas



13 - Quais os comandos de movimentação de diretórios.
cd\     cd..    cd  /<<nome_do_diretório>>

14 - Qual o comando(Unix), que mostra qual o endereço de diretório estamos?
PWD

15 - O que é um arquivo de Lote?
É um script de comandos do sistema operacional Windows (MS-DOS), que é utilizado 
para automatizar tarefas do sistema operacional.

16 - No Século XX, quais os motivos do avanço da informática até a metade deste 
século?
Os motivos foram a criptografia (critoanálise) usada pelas potências, se utilizando de 
pesquisa de computadores para decifrar tais códigos e outro motivo foi a utilização de 
computadores eletrônicos para cálculos balisticos para lançamento de foguetes.

17 - Qual a diferença de um programa compilado de um interpretado?
No programa compilado temos o código fonte (texto) sendo submetido a uma camada 
compiladora, e portanto criando um byte-code, este por sua vez será interpretado por 
uma máquina virtuial interpretadora que irá fazer interação com o Sistema Operacional. 
Já o programa somente interpretado tem o seu código fonte (texto) interpretado pelo 
interpretador do próprio Sistema Operacional.

18 - Qual a porta lógica que faz a inverção de sinal? Fazer Tabela verdade, 
Circuito Lógico e Equação.
Tal porta é o elemento “not”, sua equação é  :

e a tabela verdade  e seu circuito lógico :



19 - O que é Kernell do Sistema Operacional ?
Em computação, o núcleo ou cerne (em inglês:kernel) é o componente central do 
sistema operativo da maioria dos computadores; ele serve de ponte entre aplicativos e o
processamento real de dados feito a nível de hardware. 

20 - O que é Sistema Operacional?
É um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do 
sistema (definir qual programa recebe atenção do processador, gerenciar memória, criar
um sistema de arquivos, etc.), fornecendo uma interface entre o computador e o 
usuário.

21 - O que é uma reserva de área de memória?Quais as suas Características?
A reserva de área de memória o lugar onde são armazenados os dados do computador.
Tal lugar tem um tipo, tamanho, apalido, e valor, podendo ser uma variável ou uma 
constante.

22 - Montar um arquivo de Lote, para imprimir em Tela a mensagem "Olá Turma".
echo off
echo.
echo Olá Turma

23 - Qual era o pensamento de Blaze Pascal ?
Entrada de dados, cálculo e saída dos resultados.

24 - Dado o Circuito montar a tabela Verdade e a Equação.
(IMAGEM)



25 - Qual a diferença da corrente continua para a corrente alternada?
A corrente contínua nunca muda o seu sentido.

Já a corrente alternada muda o seu sentido o tempo todo, ou seja de positivo para 
negativo e de nagativo para positivo. No Brasil a corrente alternada nuda de sentido 60 
Vezes por segundo.

26 - O que é corrente eletrica?
É o movimento ordenado de eletrons em um meio condutor, sendo que por convenção a
corrente elétrica é contrária ao movimento dos elétrons.

27 - Qual a parte do âtomo que irá importar para a eletricidade e qual elemento 
que estará nesta camada?
A parte do átomo que irá ter importância é a sua camada de valência, pois é nela que 
irá ocorrer todos os fenômenos eletrônicos, e temos nesta camada os eletrons livres.



28 - Qual a diferença de Hardware do Computador de 1949(Univac), para o 
computador de Charles Babbage?
O Univac era um computador digital totalmente eletrônico, e possuia sistema 
operacional, já o computador de Charles Babbage era totalmente mecânico e não 
possuia sistema operacional.

29 - Quando alteramos um sistema Operacional, quanto a sua versão, e os 
programas de terceiros param de funcionar ou apresentar funcionamento 
irregular, tais programas São de que tipo?
Os programas são do tipo compilado e Link editado, dendendo das bibliotecas e 
funções do sistema operacional. Qual quer tipo de mudançã irá acarretar falha de 
funcionamento nos programas feitos por este tipo de progrmação.

30 - Como solucionar o problema do exercicio 29, para quando ocorrer uma 
alteração de versão do Sistema Operacional, não apresentar problemas com 
programas de terceiros?
Para solucionar tal problema, devemos utilizar programas que não tenham 
dependencial alguma com o sistema operacional, assim poderemos utilizar os 
programas interpretados.


