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QUEM SOMOS

A  Domina  Concursos,  especialista  há  8  anos  no  desenvolvimento  e
comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem
como foco tornar  simples  e  eficaz a  forma de estudo.  Com visão de futuro,
agilidade e  dinamismo em inovações,  se  consolida  com reconhecimento  no
segmento de desenvolvimento de materiais  para concursos públicos.  É  uma
empresa  comprometida  com  o  bem-estar  do  cliente.  Atua  com  concursos
públicos  federais,  estaduais  e  municipais.  Em  nossa  trajetória,  já
comercializamos  milhares  de  apostilas,  sendo  digitais  e  impressas.  E  esse
número continua aumentando.

MISSÃO

Otimizar  a forma de estudo,  provendo apostilas de excelência,  baseados nas
informações  de  editais  dos  concursos  públicos,  para  incorporar  as  melhores
práticas,  com  soluções  inovadoras,  flexíveis  e  de  simples  utilização  e
entendimento.

VISÃO

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para
Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos.

VALORES

• Respeito ao talento humano
• Foco no cliente
• Integridade no relacionamento
• Equipe comprometida
• Evolução tecnológica permanente
• Ambiente diferenciado
• Responsabilidade social
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PROIBIDO CÓPIA

Não é permitida a revenda,  rateio,  cópia total  ou parcial  sem autorização da
Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter
os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link
de download, Correios, etc…

Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme
art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco
de dados e repassadas para as autoridades responsáveis.
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Sistema Computacional 

Em poucas palavras, um sistema computacional é um conjunto de dispositivos eletrônicos que utiliza-

mos para todo um processamento de alguma informação, ou seja, união de hardware (parte física) e 

software (parte lógica). 

 

Muitos são os conceitos e exemplos de um sistema computacional. É importante entender que existe 

um processo “eficaz” ou não que envolve tecnologia computacional e seres humanos.  

 

Observe: 

 

Máquinas, programas e pessoas perfazem todo um complexo dinâmico de processos que se relacio-

nam. Nos dias de hoje, todo esse mecanismo de manipulação de dados e informações está se tor-

nando inteligente o suficiente para que o tempo de resposta seja muito mais rápido e eficiente. 

 

A sociedade não é um elemento estático, muito pelo contrário, está em constante mutação e, como 

tal, a sociedade contemporânea está inserida em um processo de mudança em que as novas tecno-

logias são as principais responsáveis.  

 

Alguns autores identificam um novo paradigma de sociedade que se baseia num bem precioso, a in-

formação, atribuindo-lhe várias designações, entre elas a Sociedade da Informação. 

 

Este novo modelo de organização das sociedades se assenta em um modo de desenvolvimento so-

cial e econômico em que a informação, como meio de criação de conhecimento, desempenha um pa-

pel fundamental na produção de riqueza e na contribuição para o bem-estar e qualidade de vida dos 

cidadãos.  

 

Condição para a Sociedade da Informação avançar é a possibilidade de todos poderem aceder às 

Tecnologias de Informação e comunicação, presentes no nosso cotidiano, que constituem instrumen-

tos indispensáveis às comunicações pessoais, de trabalho e de lazer. 

O sistema computacional é dividido em 3 partes: 

*Hardware - São os componentes e dispositivos que realizam funções de um sistema de computa-

ção.De forma geral são as Peças. 

*Software - É uma sequência de códigos e instruções a serem interpretadas por parte do hardware 

para executar alguma coisa (programa, tarefa, jogos ou qualquer outr resultado desejado). 

Os tipos de softwares mais utilizados são: 

-Software de sistema (Firmware,Drivers,Sistema Operacional) 

-Aplicativos (Planilhas,Editores,Players,Jogos,Banco de dados,Software 

Comercial) 

-Software Embarcado 

-Software Web 

*Usuários -Pessoas que usam o Software e o Hardware 

Arquitetura de um sistema computacional - são, de uma forma geral , os componentes do computa-

dor. 

Álgebra Booleana 

George Boole nasceu em Lincoln - Inglaterra em 2 de Novembro de 1815, filho de um sapateiro po-

bre. A sua formação base na escola primária da National Society foi muito rudimentar. 
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Autodidata, fundou aos 20 anos de idade a sua própria escola e dedicou-se ao estudo da Matemática. 

Em 1840 publicou o seu primeiro trabalho original e em 1844 foi condecorado com a medalha de ouro 

da Royal Society pelo seu trabalho sobre cálculo de operadores.  

Em 1847 publica um volume sob o título The Mathematical Analysis of Logic em que introduz os con-

ceitos de lógica simbólica demonstrando que a lógica podia ser representada por equações algébri-

cas. 

Este trabalho é fundamental para a construção e programação dos computadores eletrônicos iniciada 

cerca de 100 anos mais tarde. 

Na Álgebra de Boole existem apenas três operadores E, OU e NÃO (AND, OR, NOT). Estas três fun-

ções são as únicas operações necessárias para efetuar comparações ou as quatro operações aritmé-

ticas base. 

Em 1937, cerca de 75 anos após a morte de Boole, Claude Shannon, então estudante no MIT - Bos-

ton, USA - estabeleceu a relação entre a Álgebra de Boole e os circuitos eletrônicos transferindo os 

dois estados lógicos (SIM e NÃO) para diferentes diferenças de potencial no circuito. 

Atualmente todos os computadores usam a Álgebra de Boole materializada em microchips que con-

têm milhares de interruptores miniaturizados combinados em portas (gates) lógicos que produzem os 

resultados das operações utilizando uma linguagem binária. 

Álgebra Booleana 

Para descrever os circuitos que podem ser construídos pela combinação de portas lógicas, um novo 

tipo de álgebra é necessário, uma em que as variáveis e funções podem ter apenas valores 0 e 1. Tal 

álgebra é denominada álgebra booleana, devido ao seu descobridor, o matemático inglês George Bo-

ole (1815 - 1864). 

Do mesmo modo que existem funções em álgebra "comum", também existem funções na álgebra bo-

oleana. Uma função booleana tem uma ou mais variáveis de entrada e fornece somente um resultado 

que depende apenas dos valores destas variáveis. 

Como uma função de n variáveis possui apenas 2n conjuntos possíveis de valores de entrada, a fun-

ção pode ser descrita completamente através de uma tabela de 2n linhas, cada linha mostrando o va-

lor da função para uma combinação diferente dos valores de entrada. Tal tabela é denominada tabela 

verdade.  

 

A B C 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

Acima temos a tabela verdade de uma função básica a função AND , ela e um conjunto de funções 

da álgebra booleana têm implementação eletrônica através de transistores e são conhecidas como 

portas lógicas. 

Um circuito digital é regido pela álgebra de Boole, e com as portas lógicas existentes é possível im-

plementar qualquer função da álgebra booleana. A seguir veremos as principais portas lógica, simbo-

logia e tabela verdade. 

-NOT 

A função NOT é implementada na conhecida porta inversora. 

A B 0 1 1 0 (a) 

(b) 

tabela verdade, (b) símbolo 

-AND 
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A função AND pode ser definida em linguagem natural como 1 se todas as entradas forem 1 e 0 se 

apenas uma das entradas for 0. 

A B S 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

-OR 

A função OR também pode ser definida em linguagem natural ela é 0 se todas as entradas forem 0 e 

1 se existir uma entrada em 1. 

A B C 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

-XOR 

A função XOR conhecida como exclusive OR é muito parecido com a OR. 

A B C 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

Temos acima algumas das principais portas lógicas existente, não são as únicas mas as outras por-

tas existentes são combinações destas portas básicas, e todos os circuitos digitais podem ser monta-

dos somente com estas portas. 

Representação de Dados no Computador 

A Máquina Computador 

O computador é uma máquina que recebe, processa e envia conjuntos de dados que se transforma-

rão em informação para seus usuários. 

Portanto é preciso esclarecer como esta infinidade de dados que advêm do mundo real e que são in-

seridos pelos usuários, são interpretados, representados e utilizados pelos componentes do computa-

dor. Assim poderemos entender como este recurso fantástico da informática é capaz de nos trazer 

tanta informação automaticamente. 

Linguagem de Máquina 

O computador é uma máquina eletrônica capaz apenas de trabalhar com a variação da eletricidade 

que passa por seus componentes. Assim sua forma de interpretar e processar os dados é completa-

mente diferente da forma dos seres humanos. 

O ser humano e a máquina computador precisam interagir e com isso há a necessidade de um falar a 

língua do outro através de algum método de tradução, conversão, da linguagem de ambos os lados. 

Para isto o computador dispõe de interfaces de comunicação (softwares) que fazem a interação Ho-

mem-máquina. 

Sendo o computador essencialmente uma máquina calculadora, a melhor forma de traduzir a lingua-

gem humana é usando a matemática. 

Com as regras matemáticas presentes nos circuitos eletrônicos dos hardwares do computador, todos 

os dados do mundo real que são armazenados, processados e transmitidos por ele são convertidos 

em valores matemáticos e lógicos. 

Como os circuitos eletrônicos variam apenas entre o estado ligado e desligado a matemática compu-

tacional utiliza o sistema numérico binário como base para todas a funções que o computador realiza. 

Sistema Numérico Binário e o Computador 

O sistema numérico binário utiliza apenas 2 símbolos para representar todos os valores possíveis, 

assim como o sistema numérico decimal usa dez números. 

Assim temos: 0 e 1. 

Apenas os números 0 e 1 são utilizados pelo computador para representar todos os dados e informa-

ções que o computador recebe, processa e mostra para seu usuário. 
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Por exemplo: 

Quando tiramos uma “selfie” usando a câmera de nosso Smartphone, a paisagem e todas as suas 

cores são convertidas em um conjunto de ZEROS e UNS para que possam ser recebidos, processa-

dos e exibidos pelo computador. 

Exemplo de número binário:  

00100101 

Bit e Byte 

Bit (Binary DigiT) é o nome dado a cada símbolo binário (0 ou 1) que representa um dado no compu-

tador. O símbolo é b (minúsculo) 

Byte é o conjunto de 8 bits associados para representar um dado ou informação. O símbolo é B (mai-

úsculo) 

Assim, 1 Byte é igual a 8 bits. 

Para transformar valores de bits para Bytes, dividimos o valor por 8. 

Para transformar valores de Bytes em bits, multiplicamos o valor por 8. 

Sistema Numérico Hexadecimal e o Computador 

O sistema numérico hexadecimal utiliza apenas 16 símbolos para representar todos os valores possí-

veis, assim como o sistema numérico binário utiliza apenas dois. 

Assim os símbolos utilizados são os mesmos do sistema decimal e mais as letras do alfabeto de A 

até F 

Assim temos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E, F. 

Sendo as letras do alfabeto para representar os números de 10 até 15. 

 

Apesar do sistema binário ser o mais adequado para o processamento de dados a nível do hardware 

do computador, logicamente ele gera uma quantidade enorme de valores a serem calculados por ele. 

O sistema hexadecimal é usado a nível de software para simplificar a programação do computador e 

o processamento dos dados, já que cada símbolo hexadecimal representa 4 símbolos binários. 

Como o sistema hexadecimal as informações binárias podem ser compactadas e processadas mais 

facilmente a nível de software. Como exemplo o sistema hexadecimal é utilizado para criação de pro-

gramas que comandam o funcionamento do CPU e outros dispositivos do computador. 

Exemplo de número hexadecimal:  

Conversão Entre Sistemas Numéricos 

Para entendermos melhor como o computador traduz a linguagem humana em linguagem de má-

quina, vamos detalhar aqui o processo matemático envolvido e presente nos softwares do computa-

dor para transformar números decimais e hexadecimais em valores binários utilizados pelos circuitos 

eletrônicos. 

Decimal Para Binário 

Para converter um valor decimal em binário basta fazer divisões sucessivas por 2 até o resultado che-

gar a zero. 

O valor binário formado será a associação dos valores dos restos das divisões, começando do resto 

da última divisão até a primeira. 
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Exemplo: 

 

Binário Para Decimal 

Para converter um valor binário em decimal basta pegar cada O e 1 da direita para a esquerda, e 

multiplicar por 2 elevado a posição de cada valor no número binário, começando pela posição 0. 

O valor decimal formado será o resultado das somas destas multiplicações. 

Exemplo: 

 

Decimal Para Hexadecimal 

Para converter um valor decimal em hexadecimal basta fazer divisões sucessivas por 16 até o resul-

tado chegar a zero. 

O valor binário formado será a associação dos valores dos restos das divisões, começando do resto 

da última divisão até a primeira. 

Exemplo: 

 

Hexadecimal Para Decimal 

Para converter um valor hexadecimal em decimal basta pegar cada algarismo da direita para a es-

querda, e multiplicar por 16 elevado a posição de cada valor no número hexadecimal, começando 

pela posição 0. 
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O valor decimal formado será o resultado das somas destas multiplicações. 

Exemplo: 

 

Hexadecimal Para Binário 

Para converter um valor hexadecimal para binário primeiramente separe cada caractere do valor e 

considere como um número decimal. 

Lembre-se que o sistema numérico hexadecimal utiliza letras para representar valores do 10 ao 15, 

como abaixo: 

 

Transforme cada valor em binário seguindo a mesma regra de conversão do decimal para o binário, 

gerando 4 algarismos binários para representar cada caractere hexadecimal. Complete com zeros a 

esquerda se necessário. 

Por último, junte os resultados binários de cada caractere hexadecimal respectivamente. 

Exemplo: 

 

Binário Para Hexadecimal 

Para converter um valor binário em hexadecimal primeiramente separe o valor binário em conjuntos 

de quatro algarismos começando da esquerda para a direita. Complete com zeros a esquerda se ne-

cessário. 

Transforme separadamente cada conjunto binário em decimal seguindo a mesma regra de conversão 

do binário para decimal. 

Lembre-se que o sistema numérico hexadecimal utiliza letras para representar valores do 10 ao 15, 

como abaixo: 
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Por último, junte os resultados hexadecimais respectivamente. 

Exemplo: 

 

Conversão Dados Via Software 

O software, a parte lógica do computador, é que carrega todos os comandos e regras matemáticas 

necessárias para que a linguagem de máquina e a linguagem humana possam interagir. 

Todos os dispositivos do computador utilizam softwares de fábrica e outros instalados posteriormente 

por seus usuários que convertem e padronizam a linguagem humana recebida em números que de-

pois serão transformados em pulsos elétricos, magnéticos ou feixes de luz pelos circuitos eletrônicos 

do computador. 

Estes padrões traduzem os símbolos de escrita utilizados pela linguagem humana em valores numéri-

cos decimais ou hexadecimais, que posteriormente são transformados em valores binários (bits) que 

por fim se tornam pulsos elétricos a serem processados pelos circuitos eletrônicos do computador. 

Como exemplo de dispositivo de entrada, o teclado utiliza vários padrões de conversão que alteram 

as letras, caracteres especiais e números utilizados por nós em números decimais que posterior-

mente se transformarão em conjuntos de ZEROS e UNS. 

O padrão americano ASCII é o mais conhecido, mas ainda temos o EBCDIC e o mais completo deles, 

o UNICODE com suas implementações UTF e UCS. 

O Hexadecimal é o sistema de numeração muito utilizado na programação de microprocessadores, 

em especial nos equipamentos e máquinas de estudo e sistemas de desenvolvimento.  

Trata-se de um sistema de numeração posicional que representa os números em base 16, sendo as-

sim, utilizando 16 símbolos. Este sistema utiliza os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do sistema de-

cimal, além das letras A, B, C, D, E e F. 

A nomenclatura "hexadecimal" é usada devido aos termos "hexa" que significa "6" e "deci" que repre-

senta "10", portanto indicando a base 16. 

Cada número hexa significa quatro bits de dados binários. Um byte é criado por 8 bits e é represen-

tado por dois dígitos hexa.  

Já um word possui 16 bits e pode ser representado por quatro dígitos hexa. Um duplo word, dword, 

possui 32 bits e é representado por oito dígitos hexa. A grande vantagem de utilizar o sistema hexa-

decimal torna-se clara à medida que os números vão se tornando maiores. 

Após a utilização de todos os dígitos hexadecimais, a repetição começa com a adição de outro dígito, 

assim como nos demais sistemas numéricos. Dessa forma a sequência continua assim: (...) 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21, 22, 23... Com a adição dessas 6 letras 
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no sistema hexadecimal, é possível aumentar em até 256 combinações distintas, bem mais que as 

100 combinações diferentes possíveis no sistema decimal. 

Para transformar um binário em hexadecimal é necessário separar o binário em grupos de 4 bits, ini-

ciando-se pela direita, visto que um dígito em hexadecimal pode representar um número binário de 4 

dígitos. 

Outra vantagem do sistema com números hexadecimais é que ele permite realizar adições direta-

mente. Para isso é preciso recordar que os dígitos 0-9 equivalem aos mesmos em decimal, e que as 

letras A-F equiparam aos decimais 10-15.  

Desse modo, deve-se iniciar pela direita, como na soma de decimais. Assim, é preciso fazer a soma 

por colunas e pensar nos valores decimais dos dígitos. Depois, se a soma for menor que 15, em deci-

mal, escreva o valor em hexadecimal. Se a soma dos dígitos for superior a 15, subtraia 16 do resul-

tado, escreva o número hexadecimal e crie um carry na próxima coluna. 

Veja abaixo uma tabela de conversão entre os sistemas hexadecimal, decimal, octal e binário: 

 

Arquitetura de John Von Neumann 

Nos primórdios da Computação não exista o conceito de PROGRAMA ARMAZENADO, isto significa 

que os programas eram desenvolvidos, executados e apresentavam os resultados imediatamente. 

O conceito de programa armazenado surgiu da necessidade de armazenar programas em um compu-

tador, pois, até então, ainda não havia formas de armazenar programas em um computador. John 

Von Neumann e outros pesquisadores descobriram que, utilizando dispositivos de memória em for-

mas de linha de retardo de mercúrio, poderiam armazenar instruções de programas. 

Pra nós hoje esse conceito de programa armazenado já está muito bem edificado. Nós codificamos, 

desenvolvemos software em diversas linguagens de programação, armazenamos nosso código fonte 

em um HD Externo, ou no HD interno, ou na Nuvem se assim desejarmos. O código executável des-

ses softwares compilado, que está armazenado em algum desses dispositivos, sempre passa pela 

memória principal, depois pela memória cache e então é executado na CPU. 

O conceito de programa armazenado surgiu durante o projeto EDVAC e John Von Neumann acabou 

recebendo a maior parte dos créditos pela definição, mas a verdade é que várias pessoas participa-

ram da construção. John Von Neumann ganhou mais destaque que os outros por ter escrito um rela-

tório sobre o EDVAC, com 101 páginas, descrevendo formalmente o conceito, criando assim uma es-

pécie de guia para a construção de computadores. 
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A arquitetura de John Von Neumann 

A proposta inicial de um computador de programa armazenado, relatada pelo próprio Von Neumann, 

era dividida em cinco partes: 

- Central aritmética; 

- Central de controle; 

- Memória; 

- Gravação; 

- Entrada e saída. 

Primeira Parte Específica - Central Arithmetic (CA): O dispositivo deve realizar as operações elemen-

tares da aritmética mais frequentemente, e por este motivo deve ter unidades especializadas apenas 

para essas operações. 

Segunda Parte Específica - Control Center (CC): A sequenciação apropriada das operações pode ser 

executada, de forma mais eficiente, por um controle central. 

Terceira Parte Específica: 

Memória (M): Qualquer dispositivo que tiver que executar longas e complicadas sequências de opera-

ções precisa ter uma memória considerável. 

Recording (R): Deve ser capaz de manter contato com a entrada e a saída, que são como os neurô-

nios correspondentes sensoriais e motores do cérebro humano. 

Quarta Parte Específica - Input (I): É necessário ter unidades para transferência de informações de R 

para M. 

Quinta Parte Específica - Outuput (O): É necessário ter unidades para transferência de informações 

de M para R. 

Características 

A arquitetura é composta por três grandes sistemas de hardware: sistema central de processamento, 

sistema de memória e sistema de entrada/saída. A arquitetura tem a capacidade de executar instru-

ções sequencialmente e possui apenas um caminho de dados entre a UCP e a memória principal, o 

que é chamado de Gargalo de von Neumann. Atualmente, é claro, isso não existe mais e sofreu uma 

grande evolução. 

Unidade Central de Processamento (UCP) ou Central Processing Unit (CPU): A CPU deve ser com-

posta por uma unidade de controle (UC), uma unidade lógica aritmética (ULA), vários registradores 

(memórias internas da CPU) e um  contador de programa (PC); 

Sistema de Memória Principal; 

Sistema de Entrada/Saída. 

Vamos ver agora uma IMAGEM que representa o conceito da Arquitetura de John Von Neumann. Ob-

serve a Figura 1: 
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A Figura 1 apresenta a Arquitetura de John Von Neumann representando os três grandes sistemas 

de hardware. A seguir descrevo as funções dos componentes ilustrados na Figura 1. 

FUNÇÃO DA CPU: A unidade central de processamento tem como função executar programas que 

estão armazenados na memória principal, buscar as instruções desses programas, examinar essas 

instruções e executar as instruções uma após a outra (sequência). 

FUNÇÃO DA UC: A unidade de controle tem como função buscar instruções na memória principal e 

determinar o tipo dessas instruções. 

FUNÇÃO DA ULA: A unidade lógica aritmética tem como função efetuar operações aritméticas e efe-

tuar operações booleanas (E, OU, NOT, etc); 

FUNÇÃO DOS REGISTRADORES: Os registradores da unidade central de processamento são me-

mórias de altíssima velocidade que armazenam resultados temporários. Alguns registradores têm 

uma função e um tamanho específico (em bits e/ou bytes) e são lidos/escritos em alta velocidade pois 

são internos à CPU. A CPU não consegue manter todos os valores manipulados por um programa 

apenas em registradores, por isso necessita de uma memória para o armazenamento das informa-

ções. 

FUNÇÃO DO PC: A função do Contador de programa, ou Programm Counter, é o de indicar a pró-

xima instrução a ser buscada para execução pela CPU. Esse é um exemplo de registrador com fun-

ção específica. 

FUNÇÃO DO IR: A função do Registrador de Instrução é o de conter (armazenar) a instrução que 

está sendo executada no momento. Este é um outro exemplo de registrador com função específica. 

O Ciclo de Execução 

O ciclo de execução diz respeito à forma com que uma instrução é executada pela CPU, os caminhos 

que ela deve fazer e as unidades funcionais pelas quais ela passará, ou seja, descreve como o 

hardware trabalha com as instruções que serão executadas. O ciclo de execução de Von Neumann é 

simples e normalmente é citado como BUSCA-DECODIFICAÇÃO-EXECUÇÃO, pois é exatamente 

isto o que ocorre: busca uma instrução, a decodifica e a executa. Vamos ver um algoritmo passo a 

passo que ilustra a execução de uma instrução aritmética (que faz parte de um programa executável) 

em máquinas Von Neumann: 

A unidade de controle busca a próxima instrução do programa na memória principal; 

2. O contador de programa é usado pela unidade de controle para determinar onde a instrução está 

localizada; 

3. A instrução é decodificada para uma linguagem que a unidade lógica aritméticapossa entender; 

4. Os operandos de dados requeridos para executar a instrução são carregados da memória e colo-

cados em registradores; 

5. A unidade lógica aritmética executa a instrução e coloca os resultados em registradores ou na me-

mória. 

O algoritmo começa buscando, na memória principal, a próxima instrução do programa que será exe-

cutada. A unidade de controle é responsável por isso.  

O Contador de programa deve ser incrementado para que a próxima instrução a ser executada seja 

encontrada. Em seguida a instrução deve ser decodificada, identificando primeiramente o seu código.  

Se a instrução tiver Operandos, como em uma operação aritmética, então, é necessário buscar esses 

operandos (valores). Para isso é preciso calcular o endereço do operando, para saber onde ele se 

encontra na memória e, somente depois pegar esse valor e armazenar em registradores para mani-

pulação.  

Quando os operandos terminarem de ser buscados e armazenados, somente então a operação é 

executada pela Unidade Lógica Aritmética. Se a instrução não tiver operandos, a instrução simples-

mente é executada logo após a avaliação da condição. 
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Componentes De Um Processador 

PROCESSADOR: É um hardware que executa instruções em linguagem de máquina de forma efici-

ente e com finalidades especiais. 

 

Apesar de existirem diversos modelos de processadores há algo em comum entre eles: 

 

1. UNIDADE DE BUSCA DE INSTRUÇÕES: Carrega instruções na memória de alta velocidade (Re-

gistradores de instrução). 

 

2. REGISTRADORES: Guardam dados para uso imediato e são compostos por memórias ultrarrápi-

das. 

 

3. UNIDADE DE CONTROLE (UC): Responsável por gerar todos os sinais que controlam as opera-

ções no exterior do CPU, e ainda por dar todas as instruções para o correto funcionamento interno do 

CPU. 

 

4. UNIDADE DE DECODIFICAÇÃO DE INSTRUÇÃO: Interpreta as instruções carregadas e envia 

para a unidade de execução. 

 

5. UNIDADE DE LÓGICA E ARITMÉTICA (ULA): Executa as operações básicas (soma, subtração, 

multiplicação e divisão e comparações lógicas). Além de executar funções aritméticas, uma ULA deve 

ser capaz de determinar se uma quantidade é menor ou maior que outra, e quando quantidades são 

iguais e se o número é positivo, negativo ou nulo. Podendo até mesmo executar funções lógicas com 

letras e com números. 

 

6. CACHES: Armazenam uma cópia dos dados da memória principal e possibilitam acesso rápido às 

informações. 

 

7. INTERFACE DE BARRAMENTO: Permite a comunicação entre o processador e os dispositivos. 

 

Com isso aprendemos os principais elementos para perfeito funcionamento de um processador. 

Arquitetura de processadores: RISC e CISC 

A arquitetura de processador descreve o processador que foi usado em um computador. Grande 

parte dos computadores vêm com identificação e literatura descrevendo o processador que contém 

dentro de si, arquitetura CISC e RISC. 

A CISC (em inglês: Complex Instruction Set Computing, Computador com um Conjunto Complexo de 

Instruções), usada em processadores Intel e AMD; suporta mais instruções, no entanto, com isso, 

mais lenta fica a execução delas. 

A RISC (em inglês: Reduced Instruction Set Computing, Computador com um Conjunto Reduzido de 

Instruções) usada em processadores PowerPC (da Apple, Motorola e IBM) e SPARC (SUN); suporta 

menos instruções, e com isso executa com mais rapidez o conjunto de instruções que são combina-

das. 

É indiscutível, porém, que em instruções complexas os processadores CISC saem-se melhor. Por 

isso, ao invés da vitória de uma das duas tecnologias, atualmente vemos processadores híbridos, que 

são essencialmente processadores CISC, mas incorporam muitos recursos encontrados nos proces-

sadores RISC (ou vice-versa). 

Nos chips atuais, que são na verdade misturas das duas arquiteturas, juntamos as duas coisas. Inter-

namente, o processador processa apenas instruções simples.  

Estas instruções internas, variam de processador para processador, são como uma luva, que se 

adapta ao projeto do chip. As instruções internas de um K6 são diferentes das de um Pentium por 
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exemplo. Sobre estas instruções internas, temos um circuito decodificador, que converte as instru-

ções complexas utilizadas pelos programas em várias instruções simples que podem ser entendidas 

pelo processador. 

Estas instruções complexas sim, são iguais em todos os processadores usados em micros PC. é isso 

que permite que um Athlon e um Pentium III sejam compatíveis entre sí.??O conjunto básico de ins-

truções usadas em micros PC é chamado de conjunto x86. Este conjunto é composto por um total de 

187 instruções, que são as utilizadas por todos os programas.  

Além deste conjunto principal, alguns processadores trazem também instruções alternativas, que per-

mitem aos programas executar algumas tarefas mais rapidamente do que seria possível usando as 

instruções x86 padrão. Alguns exemplos de conjuntos alternativos de instruções são o MMX (usado 

apartir do Pentium MMX), o 3D-NOW! (usado pelos processadores da AMD, apartir do K6-2), e o SSE 

(suportado pelo Pentium III). 

Agora vamos analisar cada uma delas com um pouco mais detalhadamente. 

CISC 

Examinando de um ponto de vista um pouco mais prático, a vantagem de uma arquitetura CISC é 

que já temos muitas das instruções guardadas no próprio processador, o que facilita o trabalho dos 

programadores, que já dispõe de praticamente todas as instruções que serão usadas em seus pro-

gramas. Os processadores CISC têm a vantagem de reduzir o tamanho do código executável por já 

possuirem muito do código comum em vários programas, em forma de uma única instrução. 

Os processadores baseados na computação de conjunto de instruções complexas contêm uma mi-

croprogramação, ou seja, um conjunto de códigos de instruções que são gravados no processador, 

permitindo-lhe receber as instruções dos programas e executá-las, utilizando as instruções contidas 

na sua microprogramação.  

Seria como quebrar estas instruções, já em baixo nível, em diversas instruções mais próximas do 

hardware (as instruções contidas no microcódigo do processador). Como característica marcante esta 

arquitetura contém um conjunto grande de instruções, a maioria deles em um elevado grau de com-

plexidade. 

A CISC é implementada e guardada em micro-código no processador, sendo difícil modificar a lógica 

de tratamento de instruções. Esta arquitetura suporta operações do tipo “a=a+b” descrita por “add 

a,b”, ou seja podem simplesmente utilizar dois operandos para uma única instrução, sendo um deles 

fonte e destino (acumulador) e permite um ou mais operadores em memória para a realização das 

instruções.  

Com isto se comprova a necessidade de abranger um elevado leque de modelos de endereçamento, 

com acesso direto à memória e com apontadores para as variáveis em memória, armazenados eles 

próprios (ponteiros) em células de memória. 

Porém, do ponto de vista da performance, os CISC’s têm algumas desvantagens em relação 

aos RISC’s, entre elas a impossibilidade de se alterar alguma instrução compostapara se melhorar a 

performance. O código equivalente às instruções compostas do CISC pode ser escrito nos RISC’s da 

forma desejada, usando um conjunto de instruções simples, da maneira que mais se adequar. Sendo 

assim, existe uma disputa entre tamanho do código X desempenho. 

RISC 

No caso de um chip estritamente RISC, o programador já teria um pouco mais de trabalho, pois como 

disporia apenas de instruções simples, teria sempre que combinar várias instruções sempre que pre-

cisasse executar alguma tarefa mais complexa. 

Os processadores baseados na computação de conjunto de instruções reduzido não têm micro-pro-

gramação, as instruções são executadas diretamente pelo hardware. Como característica, esta arqui-

tetura, além de não ter microcódigo, tem o conjunto de instruções reduzido, bem como baixo nível de 

complexidade. 
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A ideia foi inspirada pela descoberta de que muitas das características incluídas na arquitetura tradici-

onal de processadores para ganho de desempenho foram ignoradas pelos programas que foram exe-

cutados neles.  

Mas o desempenho do processador em relação à memória que ele acessava era crescente. Isto re-

sultou num número de técnicas para otimização do processo dentro do processador, enquanto ao 

mesmo tempo tentando reduzir o número total de acessos à memória. 

RISC é também a arquitetura adotada para os processadores dos videogames modernos, que pro-

porcionam um hardware extremamente dedicado somente à execução do jogo, tornando-o muito 

mais rápido em relação a microcomputadores com mais recursos, embora com processador x86. 

Pode-se concluir que os projetistas de arquiteturas CISC consideram três aspectos básicos: Uso de 

microcódigo; construção de conjuntos com instruções completas e eficientes (completeza no con-

junto); criação de instruções de máquina de “alto nível”, ou seja, com complexidade semelhante à dos 

comandos de alto nível. 

Colocados juntos, esses elementos do projeto nortearam a filosofia de construção de processadores 

CISC por longo tempo, como a família Intel x86, os processadores AMD K e, anteriormente, os siste-

mas IBM e VAX. Assim é que existem naqueles conjuntos instruções poderosas, do tipo: 

CAS – compare and swap operands (comparar valores e trocas operandos) 

RTR – return and restore codes (retornar e restaurar código) 

SWAP – swap register words (trocar palavras dos registradores) 

Menor quantidade de instruções: talvez a característica mais marcante das arquiteturas RISC, seja a 

de possuir um conjunto de instruções menor (todas também com largura fixa), que as máquinas que 

possuíam a arquitetura CISC, porém com a mesma capacidade.  

Vem daí o nome dado a arquitetura RISC (computadores com um conjunto reduzido de instruções). A 

SPARC, da Sun, possuía um conjunto de cerca de 50 instruções, a VAX-11/780 tinha até 300 instru-

ções, o Intel 80486 foi apresentado com 200 instruções e os Pentium possuem mais de 200 instru-

ções. 

Com o conjunto de instruções reduzido e cada uma delas tendo suas funções otimizadas, os siste-

mas possuíam um resultado melhor em questão de desempenho. Em virtude do conjunto reduzido 

das instruções, acarretavam em programas um pouco mais longos. 

Execução otimizada de chamadas de função: outra evolução da arquitetura RISC para a arquitetura 

CISC tem relação com a chamada de retinas e passagem de parâmetros. Estudos indicam que as 

chamadas de funções consomem um tempo significativo de processador. Elas requerem poucos da-

dos, mas demoram muito tempo nos acessos a memória. 

Em virtude disso, na arquitetura RISC foram utilizados mais registradores. As chamadas de função 

que na arquitetura CISC ocorriam com acessos a memória, mas na RISC isso era feito dentro do pro-

cessador mesmo, utilizando os registradores que foram colocados a mais. 

Modo de execução com Pipelining: uma das características mais relevantes da arquitetura RISC é o 

uso de pipelining, mesmo sabendo que ela tem um funcionamento mais efetivo quando as instruções 

são todas bastante parecidas. 

Imaginando estágios de uma linha de montagem, não é interessante que um estágio termine antes do 

outro, pois nesse caso perde-se a vantagem da linha de montagem. O objetivo de cada instrução, é 

completar um estágio de pipeline em um ciclo de clock, mas esse objetivo nem sempre é alcançado. 

O processamento de uma instrução é composto pelo menos por cinco fases: 

- Instruction fetch; 

- Instruction decode; 
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- Operand fetch; 

- Execution; 

- Write back. 

Hoje em dia o pipeline não se limita a apenas 5 estágios, mas pode chegar a 20 ou 30 estágios (Intel 

Pentium 4). No entanto, para que todo o processo funcione é necessário que determinadas restrições 

se verifiquem. A prioridade é que todas as instruções permaneçam em cada estágio o mesmo tempo, 

para que: 

O sinal de relógio seja usado como cadência de processamento; 

Não sejam necessários “buffers”; 

Execução de cada instrução em um ciclo de clock: se o uso do pipelining se considera uma caracte-

rística importante da arquitetura RISC, a execução de uma instrução por ciclo de clock é mais impor-

tante, segundo os que estabeleceram suas bases.  

Um dos pontos mais negativos das arquiteturas RISC é o longo tempo de execução de cada instru-

ção. Com o surgimento dessa nova arquitetura, cada instrução passou a ser executada a cada ciclo 

de clock. 

Vamos montar uma tabela com as principais diferenças entre as arquiteturas. Isto deveria ser sufici-

ente para responder a maioria das questões de concurso sobre o assunto. 
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Microprocessador  

O Microprocessador (Processador) 

O microprocessador, geralmente chamado apenas de processador, é um circuito integrado que rea-

liza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador. Todos os computadores e equipa-

mentos eletrônicos baseiam-se nele para executar suas funções, podemos dizer que o processador é 

o cérebro do computador por realizar todas estas funções, é tornar o computador inteligente. 

Um microprocessador incorpora as funções de uma unidade central de computador (CPU) em um 

único circuito integrado, ou no máximo alguns circuitos integrados. É um dispositivo multifuncional 

programável que aceita dados digitais como entrada, ele processa de acordo com as instruções ar-

mazenadas em sua memória, e fornece resultados como saída. 

Microprocessadores operam com números e símbolos representados no sistema binário. 

O microprocessador é um circuito integrado formado por uma camada chamada de mesa epitaxial de 

silício, trabalhada de modo a formar um cristal de extrema pureza, laminada até uma espessura mí-

nima com grande precisão, depois cuidadosamente mascarada por um processo fotográfico e dopada 

pela exposição a altas temperaturas em fornos que contêm misturas gasosas de impurezas. Este pro-

cesso é repetido tantas vezes quanto necessário à formação da microarquitetura do componente. 

Responsável pela execução das instruções num sistema, o microprocessador, escolhido entre os dis-

poníveis no mercado, determina, em certa medida a capacidade de processamento do computador e 

também o conjunto primário de instruções que ele compreende. O sistema operativo é construído so-

bre este conjunto. 

O próprio microprocessador subdivide-se em várias unidades, trabalhando em altas frequências. A 

ULA(Unidade Lógica Aritmética), unidade responsável pelos cálculos aritméticos e lógicos e os regis-

tradores são parte integrante do microprocessador na família x86, por exemplo. 

Embora seja a essência do computador, o microprocessador diferente do microcontrolador, está 

longe de ser um computador completo. Para que possa interagir com o utilizador precisa de: memó-

ria, dispositivos de entrada/saída, um clock, controladores e conversores de sinais, entre outros. 

Cada um desses circuitos de apoio interage de modo peculiar com os programas e, dessa forma, 

ajuda a moldar o funcionamento do computador. 

O número de transistores em um processador afeta diretamente na velocidade e eficiência do 

mesmo. Com mais transistores, é possível fazer uma tecnologia que se chama pipelining.  

Enquanto apenas uma instrução pode ser processada por ciclo de clock, a tecnologia pipelining auto-

riza que algumas instruções podem estar em vários estágios do processo. Por exemplo, pode levar 4 

ciclos de clock para alguma coisa ser processada. Durante esses 4 ciclos pode se ter 3 outras instru-

ções que estão sendo processadas em diferentes estágios. 

Dispositivos Periféricos 

"Nada adiantaria hoje o computador se não tivéssemos meios de transformar seus dados em algo 

concreto e plausível para seus usuários. Os periféricos que incluem as impressoras , scaner, caneta 

óptica, câmeras, modens, placas de som e outros, tornam a vida do usuário muito mais prática e pro-

dutiva, pois a medida que o número de periféricos aumenta, mais recursos são disponibilizados, po-

dendo tornar assim um simples programa de dados em algo muito mais interessante...". (Aluno: Mar-

celo Varela - "Os periféricos" - Trabalho da disciplina - INE5214 99.2 )" 

Os periféricos são dispositivos instalados junto ao computador, cuja a função é auxiliar na comunica-

ção homem/máquina.  

Estes dispositivos poderão estar na periferia (em torno) do computador ou dentro do próprio gabinete. 

O gabinete é uma caixa metálica na horizontal ou vertical, que tem a função de servir como suporte à 
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placa-mãe, drives de comutação e outros dispositivos eletrônicos. Nele são conectados os periféricos. 

Geralmente, os gabinetes dos PC's possuem chaves de comutação: 

I/O ou On/Off - sua função é ligar ou desligar o computador. 

Reset - este botão corta momentaneamente a alimentação elétrica fornecida à memória RAM, for-

çando a reinicialização do Sistema Operacional. 

Turbo - tem a função de acelerar ou desacelerar a velocidade de processamento do computador. Nos 

computadores atuais esta chave caiu em desuso devido a existência de um único modo de funciona-

mento. 

Periféricos de Entrada-Saída 

O usuário ao utilizar o computador, precisa de meios que permitam a entrada de desejados e a con-

sequente saída. Para isso existem os periféricos de entrada e saída. O periférico de entrada mais co-

mum é o teclado, e o de saída é o monitor de vídeo do computador. No caso dos periféricos de en-

trada, além do teclado existem vários outros meios que permitem a entrada dos dados, alguns deles 

são: 

- Fita magnética 

- Caneta óptica 

- Cartão magnético 

- Teclado 

- Mouse 

- Scanner 

- Joystick (utilizados para manipulação de jogos) 

- Microfones, Etc. 

A voz está sendo usada como dispositivo de entrada, mas devido a grande variedade de padrões de 

voz dos seres humanos, é difícil o desenvolvimento nesta área. 

O monitor de vídeo é um dispositivo de saída temporário pois caso a energia seja interrompida as in-

formações que estavam na tela serão perdidas, desta forma para que haja uma fonte de consulta per-

manente é preciso recorrer a outros periféricos de saída existentes, como por exemplo: 

- Impressora 

- Plotters 

- Microfilme 

- Caixas de som, etc. 

Fitas Magnéticas 

São encontradas dois tipos: de rolo (Open Reel Tape) e as cassete (Data Cassete). As fitas de rolo 

são normalmente utilizadas em computadores de grande porte.Também são utilizadas para cópias de 

segurança de arquivos.  

Como desvantagem apresentam uma certa lentidão operacional e somente permitem leitura sequen-

cial. As fitas cassete, utilizadas em computadores pequenos e de tecnologia antiga, apresentam as 

mesmas desvantagens das fitas de rolo, e geralmente apresentam erros de leitura após alguns dias 

de sua gravação ou mesmo se lida em um drive diferente. Foram substituídas pelos discos flexíveis e 

estes estão sendo substituídos por discos zip. A tendência é a substituição de "leitura/gravação mag-

nética" para "leitura/gravação ótica" como encontrados nos compact disks de leitura/escrita. 
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Caneta Óptica 

Possui o formato de uma caneta comum, mas em sua extremidade possui um sinal luminoso, capaz 

de interpreta diferenças entre o preto e o branco, como usado em código de barras. 

Teclado 

O teclado é utilizado para entrada de caracteres que são interpretados no programa e executados no 

computador. A família dos PCs possui um teclado padrão conhecido como enhanced, com 101 teclas. 

Principais teclas utilizadas: 

DEL/DELETE - possui a função de apagar os dados selecionados no computador 

SHIFT - possui função de fixar os caracteres em letra maiúscula, e obter alguns caracteres posiciona-

dos na parte superior das teclas 

INS/INSERT - sua função é ativar o modo de inserção de texto e, quando este já estiver ativado, de-

sativá-lo. Assim qualquer caractere digitado é inserido onde estiver o ponto de inserção dentro do 

texto. 

CRTL - esta tecla gera comandos especiais quando utilizada em conjunto com outra tecla. Esses co-

mandos dependem do comando em uso. 

CAPS LOCK - quando ativado, qualquer caractere será interpretado como maiúsculo, valido somente 

para teclas alfabéticas. Precionando a tecla novamente o comando será desativado. 

ESC - geralmente usada para abandonar um programa ou um procedimento, causado por acidente. 

TAB - usado em programas editores de texto com a função de avançar a tabulação do texto. 

ALT - permite o uso extra de algumas teclas. É inativa. 

ENTER - as teclas ENTER e RETURN possuem funções idênticas, confirmando a entrada de dados 

no computador. 

BACKSPACE - retrocede o cursor, apagando o caractere imediatamente à esquerda do mesmo. 

HOME - refere-se a um deslocamento do cursor, levando-o ao início de algo. 

END - o inverso de HOME 

PAGE UP - desloca o cursor uma tela acima 

PAGE DOWN - desloca o cursor uma tela a baixo 

SETAS - desloca o cursor no sentido indicado 

Mouse 

O mouse é um dispositivo de entrada do computador com botões de controle (geralmente dois ou 

três). É movido com a mão sobre uma superfície plana possui um cursor que se movimenta pela tela 

do computador, acompanhando o movimento da mão do usuário. 

Scanners 

Convertem imagens, figuras, fotos, para um código de um programa específico, dando condições de 

transportar a imagem para a tela do computador e ainda para imprimir. 

Temos três tipos de scanners: 

Scanners alimentados por folhas: tem rolamentos mecânicos que movem o papel pela cabeça de var-

redura. Possui uma precisão, mas trabalha apenas com papel de tamanho normal. 

Scanner manual: a cabeça de varredura é movida pela mão. 
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Scanner de mesa: o mais caro, tem o seu funcionamento semelhante a de uma máquina fotocopia-

dora. 

Sistemas de Vídeo 

O sistema de vídeo é a parte mais importante do computador, pelo fato de que é o componente que 

mais interage com o usuário. E ele se divide em duas partes: um adaptador de vídeo (placa de vídeo) 

e um monitor. 

Placa de vídeo: Utilizada para obter uma boa qualidade gráfica. 

Terminologia: 

Pixels: pixel é o menor elemento da imagem. É portanto, a menor área da tela cuja cor e brilho podem 

ser controlados; 

Resolução da Tela: a resolução define a nitidez da imagem em uma tela em função do número de 

pixels; 

Resolução de Caracter: um caracter é apresentado em um determinado modo de texto, o que signi-

fica que é feita a iluminação de determinados pixels dentro de áreas deste caracteres; 

Razão de Imagem: a razão de imagem é uma relação entre largura e altura da tela; 

Resolução em Pixels: o número de pixels pode ser calculado dividindo-se a dimensão da tela pelo 

passo dos pontos; 

Modos de Vídeo: os monitores de vídeo são capazes de operar em diversos modos de vídeo, sendo 

que cada um possui uma relação específica; 

Modo Gráfico: para poder transmitir linhas, círculos ou desenhos, o adaptador de vídeo tem que en-

dereçar e controlar cada pixel em cada linha horizontal; 

Modo Alfa – Numérico: é o modo texto. O adaptador de vídeo tem que endereçar o conjunto de linhas 

necessárias para formar um caractere de texto. Por exemplo: se a resolução é 720 x 400 pixels e o 

box do caractere (área) é uma matriz de 9 x 16, então o formato do texto é 80 caracteres por linhas 

de texto e 25 linhas por tela; 

Existem diversos padrões de monitor de vídeo, conforme sua resolução gráfica. Os modos de vídeo 

mais comuns são: 

Siglas: 

CGC: Color Graphics Adapter 

EGA: Enhanced Graphics Adapter 

MCGA: Padrão Específico de Fabricante 

VGA: Video Graphics Array 

MDA: Adaptador de Vídeo Monocromático 

8514/A: Micro Channel Architecture 

8515/A: IBM 

PCG: Professional Graphics Controller 

Os padrões mais utilizados são: 

VGA - possui umas resolução de 640 pontos horizontais por 480 linhas. 

SVGA - pode chegar a uma resolução de 1024 por 768 pontos. 
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Varredura: a tela é percorrida da esquerda para a direita e de cima para baixo, perfazendo a seguinte 

contagem de pixels por tela. (80 colunas, 25 linhas); 

Frequência Horizontal: durante cada período de varredura, o feixe de elétrons tem que fazer várias 

centenas de passagens horizontais pela tela; 

Principais Valores de frequência horizontal: 

MDA:  18,43 Hz 

CGA:  15,70 Hz 

EGA:  15,70 Hz 

VGA:  31,46 Hz 

Frequência Vertical: em TV, a frequência é de 60Hz. No monitor de vídeo, a frequência vertical de-

penderá do modo de vídeo, conforme analisamos no link anterior; 

Principais Valores da Frequência Vertical 

MDA:  50,08 Hz 

CGA:  59,92 Hz 

EGA:  60,03 Hz 

VGA:  70,08 Hz 

Monitores de Vídeo 

Onde são mostradas as informações, permitindo a comunicação direta do usuário com o sistema do 

computador. 

Encontramos monitores de vídeo do tipo: 

Monocromático: utiliza apenas uma cor no fundo preto, branco ou âmbar. 

Policromáticos: apresentam diferentes resoluções gráficas e cores. Isto acontece devido aos números 

de pontos ou Pixels (Picture Elements) que contém a tela. 

Hoje podemos encontrar também telas de cristal líquido, utilizadas em lap tops, também conhecidos 

como notebooks, computadores pessoais que podem ser transportados a qualquer lugar, funcionando 

através de uma bateria, sem exigir eletricidades para serem ligados. 

Impressora 

Dispositivo de saída utilizado para emissão de listagens de dados ou fontes de programas. As im-

pressoras são classificadas, quanto a forma de comunicação, como seriais ou Paralelas, e a tecnolo-

gia de impressão pode ser Laser, Jato de Tinta, Matriciais de Impacto, entre outras.  

É através dela que os dados são fixados no papel, é sem dúvida a mais importante saída de dados. 

Existem vários tipos de impressoras, tanto de baixa velocidade como de alta velocidade. Algumas 

possuem definição melhor que a outra, algumas imprimem em preto e branco e outras, colorido. Al-

guns tipos mais comuns de impressoras são: 

Matriciais: semelhante à máquina de escrever, ela é muito útil onde se faz necessário a impressão de 

formulários de várias vias.  

A cabeça de impressão de uma matricial possui de 9 a 48 agulhas, também chamadas pinos de im-

pressão alinhadas verticalmente. Essas cabeças movimentam-se em direção ao papel e tocam uma 

fita de tinta que projeta o caractere no papel. Ou seja, o papel é puxado através de um rolo e as letras 

são formadas quando agulhas batem com impacto na em cima do papel. 
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Jato de tinta: As Impressoras a Jato de Tinta possuem resolução muito boa (tão boa quanto a impres-

são de uma Laser) mas se assemelha a uma matricial: ambas possuem cabeças de impressão que 

percorrem toda a extensão da página, colocando uma linha de texto completa a cada passada.  

Esse movimento mecânico coloca as impressoras a Jato de Tinta na mesma classe das matriciais, 

em termos de velocidade, porém elas depositam tinta em pontos bem menores que as de impacto.  

O preço das impressoras a jato de tinta geralmente fica próximo das matriciais e são perfeitas em ter-

mos de custo, velocidade e qualidade. A grande diferença entre as impressoras a jato de tinta e suas 

duas primas está na cabeça de impressão.  

Utilizando uma tecnologia especial a impressora Jato de Tinta espalha pequenas gotas de tinta no 

papel. Ou seja, através de uma placa refletora as gotas de tinta caem no papel de acordo com a con-

figuração desejada. 

Laser: A Impressora Laser tem como ancestral a máquina fotocopiadora, pois usa um um módulo de 

impressão que usa o mesmo pó negro das máquinas xerox (cartucho de toner).  

Apesar disso, as impressoras laser apresentam o mais alto grau de tecnologia de impressão, inclu-

indo o tratamento de imagens por laser, a movimentação precisa do papel e um microprocessador 

que controla todas essas tarefas.  

A impressão laser possui altíssima qualidade gráfica e funciona realizando os seguintes processos: 

ela interpreta os sinais vindos do computador, convertendo tais sinais em instruções que controlam o 

movimento do feixe de laser; movimenta o papel e vai polarizando-o com o laser o papel de forma 

que ele atraia o toner negro que irá compor a imagem e fundir o toner já polarizado no papel.  

O resultado é uma impressão excelente. A Impressora Laser não só produz cópias mais rapidamente 

que a impressora matricial, como as páginas são também mais fielmente detalhadas que as produzi-

das em matriciais. 

Plotter 

É um dispositivo mecânico usado para impressão de gráficos em folhas de papel. A dimensão do pa-

pel varia de acordo com o modelo, cobrindo desde o tamanho A0 até A4 geralmente utilizados em 

projetos de engenharia e outros. O mercado oferece os modelos que utilizam penas, tecnologias a 

jato de tinta, laser ou eletrostáticas para gerar a imagem no papel. 

Periféricos de armazenamento 

A função destes periféricos é de ler e gravar as informações. São os seguintes: 

Disco Flexível 

Também conhecido como floppy disk, é uma lâmina fina de material plástico, em formato circular, e 

que , tal qual as fitas cassetes comuns, é recoberta por uma camada de óxido de ferro com capaci-

dade para armazenar campos magnéticos e protegida por uma capa fibrosa.  

A gravação desses discos é feita de maneira aleatória, de acordo com os espaços neles disponíveis. 

Já a leitura é feita de forma direta, isto é, o cabeçote de leitura vai direto ao dado desejado, sem ter 

que passar pelos outros dados.  

Existe um índice (diretório) em uma trilha específica, para localizar o início de cada grupo de dados 

(arquivos) e o endereço de cada registro dentro deste grupo de dados, que se deseja acessar.  

Os disquetes são denominados de memórias auxiliares (externa ou secundária). O equipamento utili-

zado para que possamos ler ou gravar uns disquetes é o Disk Drive ou acionador de disquetes que 

contém o cabeçote de leitura e gravação.  

As leitoras de disquetes podemo ser classificadas de acordo com seus tamanhos (por exemplo, driver 

de 5 1/4 (polegadas) e Driver 3 1/2 (polegadas). Abaixo alguns tipos de disquetes: 



SISTEMA DE COMPUTAÇÃO 

 
21 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

Disco Rígido 

Os discos rígidos (winchester ou hard disks HD) são semelhantes aos floppy disks, diferenciando na 

concepção. É composto por uma chapa fina de alumínio com um revestimento de uma substância 

(óxido magnético), que é capaz de ser magnetizada, armazenando assim os dados. Ficam dentro de 

uma caixa metálica hermeticamente fechada.  

Eles têm a velocidade, a capacidade de armazenamento ou a taxa de transferência de dados muito 

superior aos disquetes (floppy disks). Giram em torno de 160 km/h e enquanto a máquina está ligada, 

a velocidade é de cerca 5.000 rotações por minuto. Ao contrário dos disquetes, o Hard Disk fica ar-

mazenado dentro de sua exclusiva unidade de acesso (Hard Disk Drive – HDD), tendo uma cabeça 

de leitura e gravação voltada para cada face do disco. 

Um HDD tem como estrutura um braço de controle (posiciona os cabeçotes), cabeçotes de acesso e 

superfície dos discos (local de acesso) (Ver Fig. 1). Tanto os discos rígidos como os flexíveis se divi-

dem em duas partes, em trilhas e setores. Cada disco apresenta no mínimo 300 trilhas. 

O cilindro (Fig. 2) é considerado um conjunto completo de trilhas. 

 

O braço de controle posiciona todos os cabeçotes de acesso, de uma só vez, os quais acessam vá-

rios discos ao mesmo tempo, procurando as trilhas que contém os dados a serem acessados. Nesse 

momento permanecem girando, enquanto a cabeça de leitura desloca-se radialmente em relação ao 

centro do disco.  

No momento em que localiza a trilha procurada, a cabeça de leitura passa a ler ou escrever dados, 

permanecendo imóvel, enquanto os discos continuam girando. Sua formatação é basicamente idên-

tica aos dos disquetes – trilhas e setores. As trilhas são em número relacionados com o tipo de disco 

utilizado. A contagem é feita de fora para dentro (o cilindro zero é o externo e o cilindro de numeração 

mais elevada encontra- se no diâmetro interno do disco. 
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Os setores são subdivisões das trilhas. Como se observa na Fig. 3, a superfície de cada disco é divi-

dida em 17 setores. Alguns setores são sempre reservados, durante a formatação de setores, para 

programas e índices especiais usados pelo DOS, para seus controles: 

Setores de Registro BOOT – execução automática de um conjunto de instruções responsáveis, princi-

palmente, pela “carga” de inicialização do sistema operacional; 

Setores de Armazenamento da FAT – contém informações oficiais sobre o formato do disco e o mapa 

de localização dos arquivos; 

Setores de Área de Diretório – tabela relacionando todos os arquivos gravados no disco e suas res-

pectivas posição na FAT, bem como a data, hora de criação do arquivo e seu tamanho; 

Setores de Área de Dados – são os setores do disco onde estão gravados os dados. 

 

Características Técnicas 

Razão de Transferência de Dados: É a quantidade de dados que pode ser transferida do disco para o 

controlador em um segundo. Ex: 5 mbps (megabyte por segundo). 

Tempo de Acesso: É o tempo da procura, ou seja, o tempo gasto na movimentação da cabeça. 

Capacidade de Armazenamento: Trata- se da quantidade máxima de dados que podem ser armaze-

nados no disco. Atualmente está em torno de Gigabytes 

Altura do Disco: Refere- se à altura do disco, que foi padronizado em 3 tipos: meia altura, altura total 

ou terceira altura. 

Fator de Forma: Este parâmetro refere- se à dimensão do disco: pratos de 5 ¼ ou 3 ½ polegadas. 

Nota: Operação de SPOOLING 

Uma operação muito comum em processamento de dados é o spooling que consiste em armazenar 

dados em um dispositivo, geralmente em disco ou fita magnética, chamado de spool. Ele serve para 

reter dados durante um determinado tempo para que os mesmos sejam usados, posteriormente, pela 

CPU ou por um periférico qualquer de saída. 

O objetivo de spooling é o de liberar, o quanto antes, as unidades que estiverem tentando enviar da-

dos a uma outra unidade que se encontra ocupada ou é lenta demais para acompanhar a transferên-

cia em tempo real. 

Como exemplo: as informações resultantes de um processamento qualquer vão ser impressas. Como 

o processador é muitíssimo mais rápido que  o dispositivo de saída (impressora), usa- se a operação 

de spooling, assim os dados serão armazenados para posterior impressão. 

As operações de spooling só podem ser feitas: 

- A partir dos dispositivos de armazenamento para os de saída; 

- A partir dos dispositivos de armazenamento para os de processos; 
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- A partir dos dispositivos de processo para os de armazenamento ou de saída; 

- A partir dos dispositivos de entrada para os de armazenamento ou de processo. 

Periféricos De Comunicação 

Placa Controladora 

A placa controladora fornece uma interface entre a CPU e o HARDWARE de fato de entrada e saída. 

Todos os subsistemas de entrada e saída possuem circuitos especializados de controle. 

Modem 

Responsável pela transmissão de informações a longas distâncias, ele converte os sinais digitais do 

computador em sinais análogos para a transmissão dos dados no sistema telefônico. Um modem é 

um dispositivo de hardware que permite a conexão de dois computadores por meio de linhas telefôni-

cas.  

Primeiro, o modem do computador emissor modula os sinais digitais do computador em sinais ana-

lôgicos que viajam pelas linhas telefônicas. Depois, o modem do computador receptor demodula o 

sinal analógico de volta para sinal digital que os computadores compreeendem. 

Placas de Rede 

Devidoa transmissão e o recebimento de dados através das redes de computadores podemos consi-

derá-la como um periférico de entrada/saída de dados, de comunicação e também de armazena-

mento de dados.  

Através de placas de rede (por exemplo, Ethernet) conectadas internamente nos computadores usuá-

rios podem receber/enviar, compartilhar e armazenar informações utilizando redes locais (Intranet) ou 

a rede mundial (Internet). O acesso a rede mundial também pode ser feito com uma placa de fax/mo-

dem (externa ou interna) conectada a um computador doméstico e a uma linha telefônica. 

Conversões de Linguagens: Tradução, Montagem, Compilação, Ligação e Interpretação 

Para executar uma tarefa qualquer, um computador precisa receber instruções precisas sobre o que 

fazer. Uma sequência adequada de instruções de computador, para a realização de uma determinada 

tarefa, se constitui num PROGRAMA de computador. Uma linguagem de programação é um conjunto 

de ferramentas, regras de sintaxe e símbolos ou códigos que nos permitem escrever programas de 

computador, destinados a instruir o computador para a realização de suas tarefas. 

A primeira e mais primitiva linguagem de computador é a própria linguagem de máquina, aquela que 

o computador entende diretamente e pode ser diretamente executada pelos circuitos do processador 

(pelo hardware).  

No início da era da computação, os programas eram escritos em linguagem de máquina, isto é, as 

instruções eram escritas diretamente na linguagem do computador (formada apenas com 1’s e 0’s). 

Um programa em linguagem de máquina é uma longa série de 0’s e 1’s, ordenados de forma que al-

guns representam códigos de instruções e outros representam os dados que serão processados (ou 

indicam onde esses dados estão armazenados).  

Em um programa escrito em linguagem de máquina, cada instrução escrita pelo programador será 

individualmente executada, isto é, a cada instrução do programa corresponderá uma ação do compu-

tador. A relação é portanto 1 para 1 – uma instrução do programa corresponde a uma operação do 

computador. 

Imagine então um programa extenso escrito apenas usando 1’s e 0’s; imagine que para cada dife-

rente marca ou modelo de computador, as regras para entender esses códigos serão totalmente dife-

rentes; e finalmente imagine que você teria que escrever uma a uma as instruções e os dados ade-

quadamente codificados e ordenados, perfurar todos o programa em cartões e submeter toda a 

massa de cartões ao computador, para finalmente receber algumas horas depois o seu programa de 

volta com uma mensagem de erro tipo “erro no cartão X” … e mais nada! Um programa escrito nessa 
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linguagem era difícil de ser escrito sem que se cometessem muitos erros, processo esse longo, difícil, 

entediante e principalmente caro. Um programa em linguagem de máquina era também extrema-

mente difícil de ser entendido por outros programadores que futuramente viessem a trabalhar na ma-

nutenção do programa. Essa complexidade levou à necessidade de se desenvolverem técnicas e fer-

ramentas para tornar a escrita e manutenção de programas mais fácil, mais rápida e principalmente 

mais barata. 

Cada família de computadores possui sua própria linguagem de máquina. Um programa em lingua-

gem de máquina é dependente do computador, ou seja, tendo sido escrito para um determinado com-

putador, somente poderá ser executado em computadores da mesma família, que lhe sejam 100% 

compatíveis. 

Tradução 

Um programa escrito por um programador (chamado código fonte) em uma linguagem de alto nível é 

um conjunto de instruções que é clara para programadores, mas não para computadores. Ou seja, os 

computadores entendem única e exclusivamente suas linguagens nativas, as linguagens de máquina.  

Programas em linguagem de alto nível, a exemplo dos programas escritos em linguagem de Monta-

gem, também precisam ser traduzidos para linguagem de máquina para poderem ser submetidos ao 

computador e processados. 

O processo de tradução do programa escrito em uma linguagem simbólica pelo programador, cha-

mado código fonte (source code) para a linguagem de máquina do computador chamada código ob-

jeto (object code), é chamado compilação e é realizado por um programa chamado Compilador (Com-

piler). 

Tradução sucessiva de uma linguagem para outra intermediária mais simples, da linguagem fonte até 

à linguagem objeto. 

 

Cada tradução pode dividir-se nas seguintes fases: 

Análise Léxica (scanner) 

Ele separa a sequência de caracteres que representa o programa fonte em entidades ou tokens, sím-

bolos básicos da linguagem. Durante a análise léxica, os tokens são classificados como palavras re-

servadas, identificadores, símbolos especiais, constantes de tipos básicos (inteiro real, literal, etc.), 

entre outras categorias. Basicamente é reconhecer as sequências de símbolos que representam uma 

unidade. Ex.: o nome de uma variável, uma constante, uma palavra chave de uma instrução (while). 

Um token consiste de um par ordenado (valor, classe). A classe indica a natureza da informação con-

tida em valor. 

Outras funções atribuídas ao analisador léxico são: ignorar espaços em branco e comentários, e de-

tectar erros léxicos. 

Análise Sintática (parser) 

Ele agrupa os tokens fornecidos pelo analisador léxico em estruturas sintáticas, construindo a árvore 

sintática correspondente. Para isso, utiliza uma série de regras de sintaxe, que constituem a gramá-

tica da linguagem fonte. É a gramática da linguagem que define a estrutura sintática do programa 

fonte. 
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O analisador sintático tem também por tarefa o reconhecimento de erros sintáticos, que são constru-

ções do programa fonte que não estão de acordo com as regras de formação de estruturas sintáticas 

como especificado pela gramática. 

Identifica a estrutura gramatical do programa e reconhece o papel de cada componente. É normal-

mente construída uma árvore sintática do programa e uma tabela de símbolos, que identifica variá-

veis. 

Analisador Semântico 

O compilador executa ainda a análise semântica. O analisador semântico utiliza a árvore sintática de-

terminada pelo analisador sintático para: identificar operadores e operandos das expressões, reco-

nhecer erros semânticos, fazer verificações de compatibilidade de tipo, analisar o escopo das variá-

veis, fazer verificações de correspondência entre parâmetros atuais e formais. 

Fundamentalmente, a análise semântica trata os aspectos sensíveis ao contexto da sintaxe das lin-

guagens de programação. Por exemplo, não é possível representar em uma gramática livre de con-

texto uma regra como “Todo identificador deve ser declarado antes de ser usado.“, e a verificação de 

que essa regra foi aplicada cabe à análise semântica. 

Otimização de Código 

O processo de otimização de código consiste em melhorar o código intermediário de tal forma que o 

programa objeto resultante seja mais rápido em tempo de execução. Por exemplo, um algoritmo para 

geração do código intermediário gera uma instrução para cada operador na árvore sintática, mesmo 

que exista uma maneira mais otimizada de realizar o mesmo comando. 

Geração de Código 

A fase final do compilador é a geração do código para o programa objeto, consistindo normalmente 

de código em linguagem assembly ou de código em linguagem de máquina. Aqui é o processo de 

construir instruções da linguagem máquina (em assembly, normalmente) que simulam as instruções 

reconhecidas pelo analisador sintáctico. A geração de código pode englobar: análise semântica, gera-

ção de código intermédio, otimizadores e geração de código final. 

Montagem 

Citamos anteriormente uma forma de tradução rápida e simples: a executada pelo programa Monta-

dor. O processo de montagem traduz um programa escrito em linguagem Assembly em um programa 

equivalente em linguagem de máquina, possível de ser executado pelo computador. 

A seguir, é apresentado o fluxo que representa o processo de montagem. 

 

No processo de montagem, o código fonte (programa em linguagem simbólica escrito pelo programa-

dor) é examinado, instrução por instrução e é feita a tradução, gerando o código que será executado 

(código objeto). Os passos executados pelo programa Montador são: 
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Verificar a correção do código de instrução (se o mnemônico corresponde a uma instrução válida 

para o computador, se os campos definidos na estrutura da linguagem e a sintaxe estão corretos) e 

substituir os mnemônicos pelos códigos numéricos binários equivalentes. Qualquer erro no código 

acarreta a interrupção do processo e a emissão de mensagem de erro. 

Resolver as referências de memória: os nomes simbólicos adotados pelo programador são converti-

dos para endereços reais de memória (valores numéricos binários de endereços). 

Reservar espaço em memória para o armazenamento das instruções e dados. 

Converter valores de constantes em binário. 

Compilação 

Compilação é o processo de tradução de um programa escrito em linguagem de alto nível para có-

digo em linguagem de máquina. Compilação é um processo análogo ao da montagem (verificação / 

análise do código fonte, resolução das referências de memória, reserva de espaço em memória e 

conversão para código de máquina binário).  

O que diferencia a compilação do processo de montagem é sua maior complexidade. No processo de 

montagem, há uma relação de 1:1, ou seja, cada instrução do código fonte resulta em uma instrução 

de máquina, enquanto na compilação a relação é múltipla, cada instrução do código fonte gerando 

várias instruções de máquina. 

 

Durante a compilação, o código fonte é analisado (análise léxica, sintática e semântica), é gerado um 

código intermediário e são construídas tabelas de símbolos, alocam-se as áreas de memória para va-

riáveis e atribui-se os registradores a serem utilizados, e é finalmente gerado o código objeto em lin-

guagem binária de máquina.  

Em alguns compiladores, é gerado um código intermediário em Assembly (que pode ser visualizado 

pelo programador) e que em seguida passa pelo montador para gerar finalmente o código objeto em 

linguagem de máquina. 

O código objeto pode ser absoluto (os endereços constantes são endereços reais de memória) ou re-

locável (os endereços são relativos, tendo como referência o início do programa, e os endereços re-

ais de memória são definidos apenas em tempo de execução). 

Tipos de Compiladores: 

- Single-Pass: compilação numa única leitura do programa fonte 

- Multi-Pass: compilação através de várias leituras do programa fonte 

- Load-And-Go: compilação e a execução do programa fonte 

- Debugging: compilação permitindo a depuração do programa fonte 

- Optimizing: compilação e a otimização do programa alvo 

Vantagens: 

- O código compilado é mais rápido de ser acessado; 
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- Impossibilita ou pelo menos dificulta ser quebrado e visualizado o código-fonte original; 

- Permite otimização do código por parte do compilador; 

- Compila o código somente se estiver sem algum erro. 

Desvantagens: 

- Para ser utilizado o código precisa passar por muitos níveis de compilação; 

- Assim como vantagem a possibilidade de não poder visualizar o código-fonte, pode ser uma des-

vantagem; 

- Processo de correção ou alteração do código requer que ele seja novamente recompilado. 

Bibliotecas 

O desenvolvimento de um programa certamente utilizará diversas operações que são comuns a mui-

tos outros programas. Por exemplo, a execução de uma instrução de entrada e saída, a classificação 

dos dados de um arquivo, o cálculo de funções matemáticas, etc.  

Uma linguagem de alto nível geralmente incorpora diversas rotinas prontas (que fazem parte da lin-

guagem) e que compõem bibliotecas (librarys) de funções pré-programadas que poderão ser utiliza-

das pelo programador, poupando tempo, aumentando a eficiência e evitando erros.  

Dessa forma, um programa em alto nível possivelmente conterá diversas chamadas de biblioteca (li-

brary calls).  

Essas funções não devem ser confundidas com as instruções da linguagem na realidade, são peque-

nos programas externos que são chamados através de instruções especiais de chamada de biblio-

teca. Para serem executadas, essas rotinas precisam ser incorporadas ao código do programador, 

isto é, a chamada de biblioteca precisa ser substituída pelo código propriamente dito, incluindo os pa-

râmetros necessários. 

Ligação 

Assim, o código objeto preparado pelo compilador em geral não é imediatamente executável, pois 

ainda existe código (as rotinas de biblioteca) a ser incorporado ao programa.  

A cada chamada de biblioteca encontrada no código fonte, o compilador precisará incluir uma cha-

mada para a rotina e o endereço dos dados que devam ser passados para a rotina. 

A tarefa de examinar o código objeto, procurar as referências a rotinas de biblioteca (que constituem 

referências externas não resolvidas), buscar a rotina da biblioteca, substituir a chamada pelo código 

(“resolver as referências externas”) e obter os parâmetros para incluí-los no código objeto é execu-

tada por um programa chamado Ligador (LinkEditor). O resultado da execução do Ligador é o código 

final pronto para ser executado pelo computador, chamado módulo de carga ou código executável. 

 

O módulo de carga, após testado e depurado (isto é, depois de resolvidos todos os erros, também 

chamados “bugs”) é armazenado em memória de massa para ser executado quando necessário. O 

processo de compilação e ligação é executado apenas pelo programador na fase de desenvolvimento 

e não mais precisará ser executado pelo usuário, quando da execução do programa. 
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Interpretação 

Com o processo de execução de um programa em fases distintas (compilação / ligação / execução) 

apresentado, um programa para ser executado precisa primeiro ter sido convertido para código objeto 

pelo compilador e depois ter passado pelo ligador. Esse processo é o mais largamente utilizado, po-

rém não é o único. 

O método alternativo chama-se de interpretação e, a partir do programa fonte, realiza as três fases 

(compilação, ligação e execução), comando por comando, em tempo de execução. Não existem fa-

ses distintas nem se produzem códigos intermediários. Todo o processo de conversão é efetuado em 

tempo de execução e imediatamente executado. Ou seja, cada comando é lido, verificado, convertido 

em código executável e imediatamente executado, antes que o comando seguinte seja sequer lido. 

 

Linguagens como C, Pascal, COBOL, etc, são linguagens tipicamente compiladas, enquanto o BASIC 

foi desenvolvido como linguagem interpretada (hoje também existem linguagens BASIC compiladas e 

o programador pode optar). As linguagens de programação tipicamente de usuário, tais como das 

planilhas Excel, o Word Basic (linguagem de construção de Macros do Word), o Access, etc, são to-

das linguagens interpretadas. 

Uma vantagem é que o ciclo de escrita, execução, modificação é mais rápido em relação à compila-

ção. Por outro lado, a execução é mais lenta. 

No programa em linguagem de alto nível, os interpretadores executam os passos definidos para cada 

instrução e produzem o mesmo resultado que o do programa compilado. Entretanto, a execução de 

um programa em linguagem de alto nível com o uso de interpretadores é mais lenta que a execução 

de um programa compilado, uma vez que precisa examinar cada instrução no programa-fonte, à me-

dida que ela ocorre, e desviar para a rotina que executa a instrução. 

Vantagens: 

- Correções e alterações são mais rápidas de serem realizadas; 

- Código não precisa ser compilado para ser executado; 

- Consomem menos memória. 

Desvantagens: 

- Execução é mais lenta do programa; 

- Necessita sempre ser lido o código original para ser executado; 

Veja o comparativo abaixo: 
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Bytecode 

Traduzindo ao pé da letra, código em bytes não confundir com código-máquina, é o resultado de um 

processo semelhante ao dos compiladores de código-fonte que não é imediatamente executável. Em 

oposição, o bytecode irá ser interpretado numa máquina virtual, que fará a execução.  

Assim, o bytecode é um estágio intermédio entre o código-fonte (escrito numa linguagem de progra-

mação específica) e a aplicação final, sendo a sua vantagem principal a dualidade entre a portabili-

dade o bytecode irá produzir o mesmo resultado em qualquer arquitetura e a ausência da necessi-

dade do pré-processamento típico dos compiladores o bytecode é encarado como um produto final, 

cuja validação da sintaxe e tipos de dados (entre outras funções dos compiladores) não será neces-

sária. 

Como exemplo de plataformas que geram bytecode, temos Java (que corre sobre a máquina virtual 

Java), .NET (que corre sobre a Common Language Runtime) e Lua. 
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demais  atos  oficiais;  As  informações  de  uso  comum  tais  como  calendários,
agendas, cadastros ou legendas; Os nomes e títulos isolados; O aproveitamento
industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 
Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a 
Domina Concursos para que seja feita uma análise e retificação se necessário
A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, 
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