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1. INTRODUÇÃO À ORGANIZAÇÃO DOS COMPUTADORES 

Um computador é uma máquina (conjunto de partes eletrônicas e 

eletromecânicas) capaz de sistematicamente coletar, manipular e fornecer os resultados 

da manipulação de informações para um ou mais objetivos. Por ser uma máquina 

composta de vários circuitos e componentes eletrônicos, também é chamado de 

equipamento de processamento eletrônico de dados.  

Processamento de Dados (tradução do termo inglês Data Processing) consiste, 

então, em uma série de atividades ordenadamente realizadas, com o objetivo de produzir 

um arranjo determinado de informações a partir de outras obtidas inicialmente.  

Dado consiste na informação inicial enviada ao computador e informação, os 

dados processados. 

Veja o esquema básico de um processamento de dados. É válido lembrar que o 

usuário gerencia todas as  etapas. 

 

Os dados são enviados através de dispositivos de entrada (teclado, mouse), são 

processados pela CPU ou processador (sobre o qual falaremos mais adiante) e, 

finalmente, as informações (dados processados) são mostradas ao usuário através dos 

dispositivos de saída (monitor, impressora). 

Em geral, um sistema de processamento de dados compreende duas partes: o 

sistema de computação (o computador e os programas básicos) e os sistemas de 

aplicação. O primeiro, normalmente fornecido completo pelo fabricante, e os últimos, 

desenvolvidos pelo usuário ou por terceiros, especificamente dedicados à aplicação de 

interesse do usuário.  

Os programas são entendidos pelo computador, pois são traduzidos em uma 

linguagem denominada linguagem de máquina, que é, para os seres humanos, tediosa de 

manipular, difícil de compreender e fácil de acarretar erros. Por essa razão, foram 

desenvolvidas outras linguagens, denominadas linguagens de alto nível, pois são mais 

próximas a nossa forma de escrever. Atualmente conhecemos: Pascal, C, C++, C#, Java, 

entre outras. 

O conjunto formado pelos circuitos eletrônicos e partes eletromecânicas de um 

computador é conhecido como hardware (ainda não há uma tradução adequada para esta 

palavra). É a parte física, visível do computador.  

Software consiste em programas, de qualquer tipo e em qualquer linguagem, que 

são introduzidos na máquina para fazê-la trabalhar, passo a passo, e produzir algum 

resultado. O hardware sozinho não funciona sem instruções (software) sobre o que e 

quando fazer, sendo assim, o software dá vida ao computador, fazendo com que suas 

partes elétricas, eletrônicas e mecânicas possam funcionar.  
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 1.1 COMPONENTES DE UM SISTEMA DE COMPUTAÇÃO 

 

Como já sabemos, um sistema de computação é um conjunto de componentes 

que são integrados para funcionar como se fossem um único elemento e que tem por 

objetivo realizar algum tipo de operação com os dados de modo a obter uma informação 

útil. 

Vejamos agora os principais componentes deste sistema. 

Imagine que estamos elaborando um programa em linguagem específica. Como 

o computador compreende o que estamos fazendo? 

Inicialmente digitamos o programa através dos dispositivos de entrada, e, em 

seguida o armazenamos na memória (secundária). Toda linguagem de programação 

possui um programa (em alguns casos o compilador, que veremos a seguir) que traduz 

as instruções por nós digitadas para a linguagem de máquina que de fato é a única 

linguagem que o computador consegue compreender. 

Após essa transformação, o computador exibe o resultado final através dos 

dispositivos de saída. 

O componente responsável pela execução das instruções é a UCP ou Unidade 

Central de Processamento. Este é um componente vital para o sistema, pois além de 

efetivamente realizar as ações finais, controla o que deve ser realizado pelos demais 

componentes, emitindo para isso sinais apropriados de controle. 

Como sabemos, os programas e dados são armazenados na memória de uso 

imediato (memória principal) ou para uso posterior (memória secundária). 

Os dispositivos de entrada e saída servem, basicamente para permitir que o 

computador se comunique com o mundo exterior, convertendo ainda as informações em 

pulsos elétricos representados por 0 e 1. 

 

 

1.1.1 Representação dos Sistemas de Informação 

1) O bit, o Caractere, o Byte e a Palavra 

Toda informação introduzida em um computador (sejam dados que serão 

processados ou instruções de um programa) precisa ser entendida pela máquina, para 

que possa interpretá-la e processá-la. 

Como o computador é um dispositivo eletrônico, ele armazena e movimenta as 

informações de forma eletrônica, podendo utilizar um valor de corrente. Para que a 

máquina representasse todos os símbolos da linguagem humana eletricamente seriam 

necessárias mais de 100 diferentes voltagens (corrente). Uma máquina deste tipo além 

de ser de custo elevado, seria difícil de construir e de baixa confiabilidade. Desta forma, 

optou-se por construir máquinas binárias, capazes de entender apenas dois valores 

diferentes. 

Os computadores digitais são totalmente binários, isto é, trabalham apenas com 

dois valores, tornando assim simples o emprego da lógica booleana (Sim/Não, 

Verdadeiro/ Falso, Aberto/Fechado,...) tanto na construção de componentes quanto 

como base para a escrita de programas (programação). 

Convencionou-se chamar os dois níveis elétricos de 0 e 1 sendo que cada 

algarismo da representação numérica binária é denominado de bit, correspondente a 

abreviatura de binary digit (dígito binário). 

Obviamente com apenas 1 bit isolado pode-se representar muito pouca coisa 

(apenas 2 valores), desta forma, usam-se agrupamentos ordenados de bits para a 

representação de informações úteis. A menor informação inteligível aos seres humanos 

é o caractere, como por exemplo, o número “5” ou a letra “a”. Existem diversos 
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agrupamentos de bits para representar caracteres, sendo que o mais popularmente 

utilizado é chamado de byte. Um byte é uma seqüência ordenada de 8 bits, sendo cada 

bit tratado de forma independente dos demais e com um valor fixo de acordo com sua 

posição. Qualquer seqüência binária pode ser convertida para um número na base 

decimal, sendo utilizado este valor para encontrar o caractere correspondente, utilizando 

uma tabela de caracteres. As memórias geralmente armazenam e recuperam 

informações byte a byte, ou ainda em múltiplos de bytes. 

A representação binária de valores também é utilizada para a representação de 

números dentro dos computadores. A metodologia é a mesma, sendo convertido o valor 

em base decimal para o correspondente em base binária. Por exemplo, o número 2310 

pode ser armazenado no seguinte byte 00010111. 

Os dispositivos de memória atuais utilizam agrupamentos de bytes para 

representar sua capacidade de armazenamento. Uma vez que tais agrupamentos são 

oriundos de uma base binária o fator de multiplicação utilizado é 1024 (210). Cada faixa 

possui também uma letra para abreviar a categoria.  

 

Agrupamento de bits e bytes: 

 

Agrupamento  Símbolo   Representa 

Byte    B    8 bits 

Kilo    K    1024 Bbytes 

Mega    M    1024 KBytes 

Giga    G    1024 MBytes 

Tera    T    1024 GBytes 

Peta    P    1024 TBytes 

Hexa   H   1024 PBytes 

Zeta   Z   1024 HBytes 

Yota   Y   1024 ZBytes 

 

Estes agrupamentos são utilizados na descrição das capacidades de 

armazenamento dos computadores hoje em dia, sendo que esta capacidade é 

referenciada por um número e um símbolo correspondente. Por exemplo, 256MB de 

memória. 

Outro conceito importante muito utilizado na descrição do mecanismo de 

transferência de informações entre a CPU e a memória principal é o conceito de 

palavra. A palavra é utilizada para indicar a unidade de transferência e processamento 

de um computador. As palavras são múltiplos de 1 byte, sendo que os 

microprocessadores geralmente utilizam 32bits – 4 bytes como tamanho da palavra (já 

existem projetos e microprocessadores que utilizam palavras de 64 bits, porém estes 

microprocessadores ainda não se popularizaram). Máquinas de maior porte como 

estações SUN já utilizam palavra de 64 bits há algum tempo. 

 

 

1.1.2 Conceito de Arquivos e Registros 

Todo processamento em um computador consiste, como já mencionado, na 

manipulação de dados segundo um conjunto de instruções que, globalmente, chamamos 

de programas.  

Para que seja possível individualizar grupos diferentes de informações (o 

conjunto de dados de um programa constitui um grupo diferente do conjunto de dados 

de outro programa, por exemplo), os sistemas operacionais (programas que controlam o 
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armazenamento e recuperação dessas informações para entrada, saída ou guarda em 

memória secundária) estruturam esses grupos de dados sob uma forma denominada 

arquivo.  

Um arquivo de informações (ou dados) é um conjunto formado por dados (ou 

informações) de um mesmo tipo ou para uma mesma aplicação. Cada arquivo é 

constituído por itens individuais de informação.  

Um programa é também um arquivo (embora constituído de um único registro, 

visto que as instruções não são consideradas como registros individuais).  

A estrutura de armazenamento e recuperação de informações na memória 

secundária de um sistema de computação é concebida segundo o conceito de arquivos e 

registros. Isso porque, na memória secundária, o sistema operacional pode guardar 

informações em grupos para obter maior eficiência na transferência com a memória 

principal.  

O processo é diferente da estrutura da memória principal, onde a preocupação é 

com itens individuais de informação (uma instrução, um número, uma letra etc.).  

 

 

1.1.3 Medidas de Desempenho dos Sistemas de Computação 

A medida geral de desempenho de um sistema de computação depende 

fundamentalmente da capacidade e velocidade de seus diferentes componentes, da 

velocidade com que estes componentes se comunicam entre si e do grau de 

compatibilidade que possa existir entre eles (por exemplo, se a velocidade da CPU de 

um sistema é muito maior que a da memória, então este sistema tem um desempenho 

inferior ao de um outro em que a CPU e a memória têm velocidades mais próximas).  

Considerando a existência de tantos fatores que influenciam o desempenho de 

um sistema de computação, desenvolveram-se diversos meios de medir seu 

desempenho.  

O desempenho dos processadores, em geral, é medido em termos da sua 

velocidade de trabalho; como seu trabalho é executar instruções, criou-se a unidade 

(sempre questionada por alguns) chamada MIPS - milhões de instruções por segundo, e 

também a unidade MFLOPS (millions of floating point operations per second) - 

milhões de operações de ponto flutuante por segundo, que é uma medida típica de 

estações de trabalho e de supercomputadores, pois estes costumam trabalhar mais com 

cálculos matemáticos.  

Já quando se trata de recuperação ou escrita de informações na memória, o 

tempo de acesso é uma unidade de medida mais apropriada, estando relacionada à 

velocidade de cada componente e à do canal de interligação entre os dois (CPU e 

memória).  

Tempo de resposta é uma medida ligada ao desempenho mais global do sistema 

e não de um ou outro componente. Trata-se do período de tempo gasto entre o instante 

em que o usuário iniciou uma solicitação ou interrogação e o instante em que o sistema 

apresentou ao usuário a sua resposta ou atendeu à sua solicitação. Por exemplo, o 

intervalo de tempo entre a solicitação de um saldo de conta em um terminal bancário e a 

apresentação no vídeo da resposta (o saldo da conta).  

Uma outra unidade de medida de desempenho é a vazão ("throughput"), que 

define a quantidade de ações ou transações que podem ser realizadas por um sistema na 

unidade de tempo. Por exemplo, a quantidade de atualizações que podem ser feitas em 

um sistema de controle do estoque de uma empresa.  

Quando estamos nos referindo à velocidade com que um determinado 

dispositivo de entrada ou de saída transfere ou recebe dados da CPU, utilizamos uma 



 5 

unidade que mede a taxa de transferência que o canal de ligação pode suportar, isto é, a 

quantidade de bits por segundo que podem trafegar pelo referido canal.  

 

 

 

1.1.4 Classificação dos sistemas de computação 

Quanto ao Porte 

 

 Supercomputadores 

 Computadores com grande poder de processamento 

 Utilizados principalmente no campo científico, nos quais se destacam as 

simulações. 

 Outros exemplos de aplicação: previsão de tempo e modelagem 

tridimensional. 

 Estes computadores são de âmbito específico, realizando um grupo de tarefas 

reduzido.  

 Seu custo é muito elevado. 

 Possuem um tamanho muito grande e necessitam de condições especiais de 

funcionamento. 

 Exemplos: CRAY Y-MP e IBM 9021  

 

 

 Mainframes (Computadores de Grande Porte) 

 São sistemas projetados para manusear considerável volume de dados e 

executar simultaneamente programas de uma grande quantidade de usuários.  

 Utilizados por grandes empresas que necessitam armazenar grande 

quantidade de informação e ter um acesso rápido à ela. 

 Os usuários acessam o mainframe através de terminais. Um mainframe 

possui à ele conectado uma grande quantidade de terminais. 

 Ao contrário dos supercomputadores, são de âmbito extenso, utilizadas em 

grandes organizações como bancos, companhias de seguros e centros de 

investigação. 

 Exemplos: Sistemas IBM 3090 e Control Data CDC 6600  

 

Geralmente utiliza-se: 

 Terminal burro: todo o processamento é feito no mainframe. O terminal 

apenas é um meio de entrada e visualização dos dados. 

 

 Terminal inteligente: faz parte do processamento no terminal. Geralmente é 

um computador pessoal. 

 

 

 Minicomputadores 

 O minicomputador foi resultado de uma redução no tamanho dos 

computadores. 

 Grande capacidade de processamento. 

 Possui terminais conectados a ele. 
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 Os minicomputadores são computadores de médio porte adequados a tarefas 

como, por exemplo, o controle de processos industriais e a gestão de 

sistemas multiusuário.  

 Com o aparecimento e posterior desenvolvimento dos microcomputadores, a 

distinção entre estas duas categorias é cada vez menos clara. 

 Exemplos: VAX-11/780 da DEC e sistemas AS/400 da IBM.  

 

 

 Estações de trabalho 

 Situam-se logo abaixo dos minicomputadores.  

 Geralmente possuem arquitetura RISC e sistema operacional UNIX. 

 Especialmente no que se refere a velocidade do processador e capacidade de 

memória, a potência de uma estação de trabalho é semelhante à de um 

minicomputador.  

 As estações de trabalho são dirigidas para uso de um usuário, ao contrário 

dos minicomputadores.  

 É essencialmente um microcomputador projetado para realizar tarefas 

pesadas, em geral na área científica ou industrial, como complexas 

computações matemáticas, projetos com auxílio de computação (CAD), 

processamento de imagem, etc. 

 Exemplos: O sistema DECstation 5000/33 ou IBM RS/6000  

 

 

 Computadores pessoais 

 Também conhecidos como: Microcomputadores, Micro e PC (personal 

computer).  

 Possuem diversas formas e modelos. 

 A característica marcante era a integração do processador, único e de 

dimensões micro, num pequeno chip de memória semicondutora, 

formando um microprocessador. 

 Capacidade de processamento evolui rapidamente. 

 Interligação em rede possibilita a substituição de computadores de maior 

porte. 

 Preço acessível. Fácil upgrade de hardware. Seu tamanho tende a 

diminuir cada vez mais. 

 Está presente em todos os tipos de empresas.  

 Há no mercado várias categorias de microcomputadores, cuja 

classificação está muito relacionada ao tamanho físico do equipamento e 

seu grau de portabilidade.  

• Desktop 

Computador de mesa. O mais comum dos micros. 

 

• Notebook 

Computador portátil, energizado por corrente elétrica ou por 

bateria. São mais caro que os Desktop e a capacidade de 

processamento é similar.  

Os microcomputadores portáteis (alimentados por bateria) são 

chamados de diversos nomes, dependendo do seu tamanho: os 

maiores foram denominados Laptops, em seguida apareceram os 
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Notebooks, de tamanho menor, em formato parecido com um 

livro. Há também os netbooks, ainda menores, e os Palmtops, 

quase são do tamanho da palma de nossas mãos.  

 

• Palmtop 

Computador portátil, alimentado por bateria, possui capacidade de 

processamento menor, sendo também conhecido por PDA 

(Personal Digital Assistants). 

 

 

 

2. O COMPUTADOR VISTO COMO MÁQUINA DE NÍVEIS 

 

 
Sistema Operacional 

 

 
Hardware 

 
 
Podemos encarar o computador como uma máquina de níveis, onde inicialmente 

temos dois níveis: o hardware e o software (sistema operacional). 

Esta visão modular é chamada de máquina virtual. 

 

 Aplicativos 

Utilitários 

Sistema Operacional 

Linguagem de Máquina 

Microprogramação 

Dispositivos Físicos 

 
Na realidade um computador não possui apenas dois níveis, e sim tantos níveis 

quantos forem necessários para adequar o usuário às suas diversas aplicações, quando o 

usuário está trabalhando em um desses níveis não é necessário saber a existência de 

outros níveis. Atualmente a maioria dos computadores possui a estrutura mostrada 

acima , podendo conter mais ou menos níveis . A linguagem utilizada em cada nível é 

diferente variando de baixo até alto nível. 

 
2.1 O sistema Operacional 

 

É um programa de computador que gerencia e disponibiliza para o usuário, os 

recursos da máquina e seus periféricos, permitindo que o aparelho se torne operável. Os 

primeiros Sistemas Operacionais executavam apenas funções básicas como as 

relacionadas aos drivers, HDs, impressoras. Atualmente os Sistemas Operacionais 

tornam-se mais complexos, assumindo múltiplas funções no processo computacional. 

Cabe ao S.O. a leitura de programas , bem como seu armazenamento, em setores 

desocupados do disco fazendo referência a sua localização . Quando o S.O.  é solicitado 

para realizar uma leitura em disco ele dirige sua atuação para  uma parte específica do 

disco  que em alguns sistemas denomina-se FAT (File Alocation  Table), tabela de 
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Alocação de arquivos. A leitura da FAT é que informa em qual cluster (Unidade de 

alocação do disco, o menor tamanho possível para um arquivo) se encontra este arquivo. 

No final deste cluster existe a informação sobre o próximo cluster que pode não estar no 

mesmo segmento. Os Sistemas Operacionais são escritos em linguagem de baixo nível, 

como Assembler ou “C” e ocupam permanentemente uma parte do disco. 

 
 

2.2 Hardware 

 Um computador digital é constituído por um conjunto de componentes 

interligados, composto por processadores, memória principal, registradores, terminais, 

impressoras, discos, além de outros dispositivos físicos, sendo que estes manipulam os 

dados de forma digital, proporcionando uma representação confiável. Todos os 

componentes do computador estão agrupados em três subsistemas: CPU, memória 

principal, dispositivos de entrada  e saída .  

 

UC 

                                                          

DISPOSITIVO. E/S 

ULA 

 
 

REGISTRADORES 

  
 
 
 

MEMÓRIA PRINCIPAL 

 

 
 
 
 
3. UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO (CPU) 
 
3.1. É constituída de: 

a) Unidade Lógica e Aritmética (ULA): responsável pela execução de cálculos e 
operações lógicas com os dados. 

b) Rede de registradores série de registradores onde são armazenados 
temporariamente, os dados que estão sendo manipulados pela CPU; guardam 
também os endereços. 

c) Unidade de controle: responsável por gerar os sinais de controle para o 
sistema do computador ou própria CPU. (ativa a memória/unidade de E/S) 
 

1) . Funções primárias da CPU 
- Buscar, decodificar e executar instruções do programa 
- transferir dados 
- Prover e responder aos sinais de controle das unidade funcionais internas 

 
3.2. Fatores determinantes da velocidade dos microprocessadores 
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Existem quatro fatores que influenciam decisivamente na velocidade dos 
microprocessadores: 

 Clock, 

 Memória Cache Interna,  

 Capacidade de Manipulação de Bits   

 Coprocessador Matemático Interno. 
  
3.2.1. Clock 

É a frequência, gerada por cristal e dividida ou multiplicada pelo CI 8284 A, 
utilizada para a execução das instruções e para a realização dos acessos à memória. 
Existe instruções que necessitam de apenas um ciclo para sua execução, outras 
instruções mais complexas podem levar 2, 3 ou mais ciclos. Quanto mais ciclos de 
clock o microprocessador tiver disponível mais rapidamente as instruções serão 
executadas. Da mesma forma, os acessos à memória também ocupam ciclos. 

Até o lançamento dos primeiro 80486, os microprocessadores usavam o 
mesmo clock para executar as suas instruções (clock interno) e para fazer acessos à 
memória (clock externo). Foi então que tudo mudou, com o lançamento do 80486DX2. 
Sua característica mais marcante é que seu clock interno é o dobro do clock externo. 
Esse método foi adotado porque os dispositivos periféricos não suportam trabalhar 
com um clock tão alto quanto o microprocessador. 

 
 
3.2.2 - Memória Cache Interna 

Os microprocessadores experimentaram ao longo dos anos, grandes avanços 
na velocidade de processamento. Um Pentium-166, por exemplo, é cerca de 500 
vezes mais veloz que o velho 8088 usado no PC XT.  

As memórias também experimentam avanços significativos, mas muito 
inferiores. No início dos anos 80, eram comuns as memórias DRAM com 250 ns de 
tempo de acesso. As atuais DRAM mais velozes apresentam 60 ns de tempo de 
acesso, ou seja, são apenas 4 vezes mais rápidas. O resultado disso é um grande 
desequilíbrio entre a velocidade do microprocessador e a velocidade da memória. 

Este problema é antigo, pois já ocorria com os computadores de grande porte 
durante os anos 60.  

Com os microprocessadores, só passou a existir tal problema a partir de 1990, 
aproximadamente. Antes disso os microprocessadores, sendo mais lentos, ficavam 
perfeitamente sincronizados com a velocidade das memórias. As memórias, mesmo 
sendo relativamente lentas, ainda eram capazes de entregar dados à velocidade 
exigida pelos microprocessadores. Somente quando o seu clock chegou a 25 Mhz, os 
microprocessadores passaram a ter seu desempenho penalizado pela baixa 
velocidade das memórias. 

 Existe um outro tipo de memória RAM que apresenta uma velocidade de 
operação muito mais alta. É chamada de SRAM (Static RAM ou RAM Estática). 

 Tecnicamente seria possível equipar um PC com memória SRAM, mas 
teríamos duas grandes desvantagens. Uma delas é o preço e a outra é o seu baixo 
grau de compactação. Seriam necessárias placas de circuito enormes para dotar um 
PC com uma razoável quantidade de memória. 

 A solução utilizada pelo indústria foi a mesma usada nos computadores de 
grande porte a partir dos anos 60. Chama-se Memória CACHE. 

A Memória CACHE é formada por uma pequena quantidade de SRAM, usada 
para acelerar uma grande quantidade de DRAM. Quando o microprocessador precisar 
ler dados da DRAM, estes são antes transferidos para a cache (isto não é feito pelo 
microprocessador, e sim por um circuito especial chamado “controlador de cache”). 

O microprocessador obtém os dados diretamente da cache, e enquanto esses 
dados estão sendo lidos, o controlador de cache se antecipa e acessa mais dados da 
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DRAM, transferindo-os para a memória cache. O resultado é que na maior parte do 
tempo, o microprocessador encontra dentro da cache os dados que precisa. 

Este processo funciona bem porque, mesmo com grande quantidades de 
memória, um microprocessador passa bastante tempo utilizando trechos pequenos. 
 
3.2.3 - Manipulação de bits 

Quanto maior for o n° de bits que um microprocessador puder manipular, mais 
rapidamente ele será capaz de executar suas instruções. 

Entre os microprocessadores utilizados nos PCs, existem modelos de 16 e 32 
bits. Os microprocessadores de 16 bits são capazes de realizar, um uma única 
operação, o processamento de dados em 16 bits, já os microprocessadores de 32 bits 
são capazes de processar dados de 32 bits em uma única operação. 

Um outro fator importante é o n° externo de bits, ou seja o nº de bits que um 
microprocessador pode ler ou gravar na memória em uma única operação. 

Veja o quadro resumo abaixo: 

MICROPROCESSAD
OR 

BITS INTERNOS BITS EXTERNOS 

8088 16 8 
80286 16 16 
80386SX 32 16 
80386DX 32 32 
80486 (todos os tipos) 32 32 
PENTIUM 32 64 
PENTIUM II e K6-2 64 64 
PENTIUM III e K6-3 64 64 

 
3.2.4 - Coprocessador Matemático Interno 

O Coprocessador aumenta entre 10 e 50 vezes a velocidade de execução de 
programas que realizam muitos cálculos, como programas de engenharia e programas 
científicos. 

Cada microprocessador opera com um processador aritmético específico. 
A tarefa do coprocessador consiste de executar os cálculos lógicos e 

aritméticos repassados a ele pelo microprocessador; sendo que após a execução dos 
mesmos ele retorna o resultado para o microprocessador. 

O fato do coprocessador estar dentro do microprocessador agiliza 
grandemente a execução dos cálculos mais complexos, pois nos exemplos 
especificados na tabela acima, coprocessador, tanto para receber como para enviar 
dados para a CPU, necessita utilizar o barramento da placa-mãe, que é muito lento se 
comparado ao microprocessador. 
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4. SUBSISTEMAS DE MEMÓRIA E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 
 

As memórias e/ou dispositivos de armazenamento são muito importantes no 
desempenho dos computadores, sua função é armazenar as informações que foram 
ou serão manipuladas pelo sistema, seja para uso imediato ou posterior.  

Para certas atividades é fundamental que a transferência da informação seja a 
mais rápida possível (menor “Tempo de Acesso”), enquanto a quantidade de bits 
(“Capacidade”) a ser manipulada pode ser pequena. Em outras situações, o “Tempo 
de Acesso” não é tão importante, mas sim o volume de dados gravado. A permanência 
da informação após o desligamento do computador é outra característica relevante em 
algumas situações.  

Em todos os casos, o custo da memória é inversamente proporcional à 
“capacidade” e ao “tempo de acesso”. Assim sendo, para o correto funcionamento de 
um computador verifica-se a necessidade de diferentes tipos de memória. Este 
conjunto de diferentes memórias é chamado “Subsistema de Memória”. 

Vejamos a classificação da Memória.  
 
4.1. Classificação: 

  

 Acesso 
O acesso às informações de uma memória pode ser feito de duas 

maneiras: sequencial ou aleatório (randômico). 

Nas memórias que utilizam acesso seqüencial, para que se chegue até a 
informação desejada é necessário passarmos pelas as informações localizadas antes 
daquela que desejamos. Ex.: Fita magnética. 

Nas memórias que utilizam o acesso aleatório isto não é necessário, pode se 
acessar o dado diretamente sem ter que passar pelas demais. 

O tipo de acesso vai influenciar, logicamente, no tempo de acesso da memória, 
que será menor nas memórias de acesso aleatório. 

 

 Volatilidade de memórias 
Quanto à volatilidade, as memórias podem ser: voláteis, ou seja, perdem 

as informações armazenadas quando a alimentação é cortada, ou não voláteis, 

que só perdem as informações por defeito físico ou quando o usuário apaga a 

informação. 

 

 Memórias de escrita/leitura ou apenas de leitura 
Memórias de escrita e leitura são aquelas que nos possibilitam armazenar 

informações, bem como ler as informações armazenadas. Já as memórias apenas de 
leitura não nos possibilitam alterar os dados gravados. 

 

 Tipos de armazenamento 
Quanto ao tipo de armazenamento as memórias classificam-se em 

estáticas e dinâmicas. As memórias de armazenamento dinâmico são aquelas que 

necessitamos reinserir a informação de tempos em tempos, pois de acordo com as 

características de seus elementos internos, perdem essas informações após 

determinado tempo. 
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4.2. Métodos De Acesso 

a) Acesso Sequencial: Os dados são organizados na memória em unidades 
chamadas de registros. O acesso é feito segundo uma sequência 
específica. O tempo de acesso depende da posição relativa do registro, 
variando significativamente. Exemplo: Fita magnética. 

 
b) Acesso direto: Por meio de uma pesquisa seqüencial em uma vizinhança 

do registro é obtido o seu endereço físico, sendo então é possível a leitura 
ou gravação. O tempo de acesso também é variável. Exemplo: Disco 
magnético (HD). 

 
c) Acesso aleatório: Cada posição de memória possui mecanismo de 

endereçamento fisicamente conectado a ela. O tempo de acesso é o 
mesmo para todos os endereços. Exemplo: RAM. 

 
d) Acesso Associativo: Um dado é buscado na memória com base em uma 

parte de seu conteúdo, e não de acordo com seu endereço. Exemplo: 
Memória CACHE. 

 
 
 
4.3. Hierarquia de Memória 
 Para facilitar o entendimento acerca das memórias, podemos organizá-las 
hierarquicamente. Utilizaremos a representação de uma pirâmide, onde no topo da 
pirâmide temos as memórias com menor capacidade e maior velocidade e custo e, na 
base, as com maior capacidade e menor velocidade e custo. 
 Quando falamos acerca da velocidade, estamos nos referindo à velocidade de 
acesso aos dados nela contido. 
 De maneira geral, temos as memórias: Cache, Principal e Secundária e os 
dispositivos de armazenamento denominados Registradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1. Registradores 
 

Em um sistema de computação, a destinação final do conteúdo de qualquer 
tipo de memória é o processador (a UCP), isto é, o objetivo final de cada uma das 
memórias (ou do subsistema de memória) é armazenar informações destinadas a 
serem, em algum momento, utilizadas pelo processador. Ele é o responsável pela 

Registrador 

Memória Cache 

Memória Principal 

Memória Secundária 

Maior Custo e 

Velocidade 

Maior 

Capacidade 



 13 

execução das instruções, pela manipulação dos dados e pela produção dos resultados 
das operações. 

As ações operativas do processador são realizadas nas suas unidades 
funcionais. No entanto, antes que a instrução seja interpretada e as unidades da UCP 
sejam acionadas, o processador necessita buscar a instrução de onde ela estiver 
armazenada (memória cache ou principal) e armazená-la em seu próprio interior, em 
um dispositivo de memória denominado registrador de instrução. 

Após o armazenamento da instrução, o processador deverá, na maioria das 
vezes, buscar dados da memória (cache, principal ou mesmo de unidades de disco em 
fita) para serem manipulados na UAL (Unidade Lógica e Aritmética). Esses dados 
também precisam ser armazenados em algum local da UCP até serem efetivamente 
utilizados. Os resultados de um processamento (de uma soma, subtração, operação 
lógica, etc) também precisam, às vezes, ser guardados temporariamente na UCP, ou 
para serem novamente manipulados na UAL por uma instrução, ou para serem 
transferidos para uma memória externa a UCP. Esses dados são armazenados na 
UCP em pequenas unidades de memória, denominadas registradores. 

Um registrador é, portanto um dispositivo de alta velocidade , localizados na 
CPU para armazenamento temporário de dados , o número de registradores  varia em 
função da arquitetura de cada processador. Alguns registradores são de uso 
específico e outros de uso geral . Vejamos alguns de uso específico: 

 Program Counter – CI – Contador de Instruções, é o registrador responsável 
pelo armazenamento do endereço da próxima instrução que a CPU irá 
executar.Toda vez que a CPU executa uma instrução, o CI é atualizado com 
um novo endereço. 

 Stack Pointer (SP) ou Apontador de pilha (AP) – É o registrador que contém 
o endereço de memória do topo da pilha , que é a estrutura onde o sistema 
mantém informações sobre as tarefas que estavam sendo processadas e 
tiveram de ser interrompidas por algum motivo .  

 Program Status Word- PSW- Registrador de Estado – É o responsável por 
armazenar informações do programa que está em execução. A cada instrução 
executada, o registrador de estado é alterado conforme o resultado gerado 
pela instrução. 

 RDM–Registrador de Dados da Memória (MBR–Memory Buffer Register) – 
Armazena temporariamente a informação que está sendo transferida da MP 
para a UCP (leitura) ou da UCP para MP (escrita). Possui a mesma quantidade 
de bits do barramento de dados. 

 REM–Registrador de Endereços da Memória (MAR–Memory Address 
Register) – Armazena temporariamente o endereço de acesso a uma posição 
de memória, ao se iniciar a operação de leitura ou escrita. Em seguida, o 
endereço é encaminhado à área de controle da MP para decodificação e 
localização da célula desejada. Possui a mesma quantidade de bits do 
barramento de endereços. 

 
 
 
4.3.2. Memória Principal 
 Também conhecida como memória primária ou Real, é a parte do computador 
onde são armazenadas instruções e dados. É composta por células, sendo que cada 
célula é composta por um certo número de bits. Muitos computadores utilizam byte de 
8 bits como tamanho de célula, porém encontramos computadores com 16,32, e até 
64 bits . O acesso ao conteúdo de uma célula se faz através de uma especificação 
chamada endereço.  
 A memória principal pode ser classificada em função de sua volatilidade, que é 
a capacidade de a memória preservar seu conteúdo mesmo sem uma fonte de 
alimentação. As memórias chamadas voláteis se caracterizam por poderem ser lidas e 
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gravadas, como a RAM, que constitui quase que a totalidade da memória principal de 
um computador. O outro tipo chamado de não volátil, na memória principal, é a ROM, 
que já vem gravada de fábrica.  
  
 

Vejamos as características da Memória RAM e da Memória ROM. 
 

CLASSIFICAÇÃO RAM(Random Access Memory) ROM(Read Only Memory) 
Acesso Aleatório Aleatório 
Volatilidade Volátil Não volátil 
Escrita/leitura Escrita/leitura Somente leitura 
Armazenamento Estática ou dinâmica Estática 

 
 
4.3.2.1. Memória ROM 
 Como visto anteriormente, são memórias do tipo não volátil, usadas para 
armazenar dados ou programas que não necessitam serem alterados. 
Elas tem suas informações gravadas durante a fabricação, não podendo mais serem 
alteradas. Veja os tipos de memória ROM: 
 

 PROM(Programmable Read Only Memory) 
São memórias da mesma família da ROM, porém mais versáteis por 

possibilitarem a programação pelo usuário. Esta programação é feita por 
equipamentos dedicados a esse fim, e uma vez programado, o conteúdo da memória 
não pode ser alterado. 

A programação é feita endereçando-se cada localidade e aplicando-se um 
pulso de tensão ou corrente aos pinos de dados de saída. Isto queima os microfusíveis 
do endereço selecionado, programando-se a PROM. 

 

 EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) 
Contém os programas que realizam o teste do hardware e o carregamento do 

sistema operacional. 
Este tipo de memória foi mais um passo na evolução da família da ROM. São 

memórias programáveis (assim como a PROM), que podem ser desprogramadas, 
ficando aptas para uma nova programação. 

A programação desse tipo de memória consiste em transformar os bits de nível 
0, quando se fizer necessário (de acordo com o byte a ser gravado), aplicando-se uma 
tensão específica, por um tempo determinado. Obs.: não há queima de fusíveis, a 
aplicação da tensão provoca a colocação ou retirada de cargas elétricas em portas 
que normalmente estão flutuando na EPROM. 

Para essas memórias serem apagadas, elas devem ser expostas aos raios 
ultravioletas durante o período de 15 a 20 minutos. 

Estas memórias são facilmente identificadas, pois elas possuem uma janela de 
quartzo por onde raios ultravioletas atingem a pastilha de silício, durante o processo 
de desgravação. 

 

 EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) 
São memórias do tipo não volátil, programável, com possibilidade de  se 

apagar eletricamente. Estas memórias são úteis onde existem arquivos, ou programas 
que sofrem alterações ou atualizações sistemáticas. Ex: Adaptador de Rede. 

 
4.3.2.2. Memória RAM 
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As memórias RAM (Random Access Memory),  são memórias de acesso 
aleatório e do tipo volátil, isto é, quando a alimentação é cortada, o conteúdo de todas 
as células é perdido. Vejamos os tipo de RAM: 

 
 

 SRAM 
As memórias do tipo estáticas conservam as informações escritas, enquanto 

houver alimentação, pois suas células são formadas por circuitos biestáveis 
As memórias estáticas são mais simples em seu uso, no entanto em sistemas 

que necessitam de grande quantidade de memória RAM elas não são indicadas pois 
têm uma maior densidade de células de memórias por chip, o que resulta na 
necessidade de grandes espaços físicos para armazenar grandes quantidades de 
informações. 

 

 DRAM 
As memórias dinâmicas, também chamadas DRAM, têm suas informações 

armazenadas em capacitores parasitas, que vão se descarregando com o tempo, daí 
ser necessário fazer um refrescamento (refresh) ciclicamente. Independente de 
estarem alimentadas ou não, caso o circuito de REFRESCH não atue, as informações 
serão perdidas. 

Façamos pois uma comparação entre os dois tipos: 
 

TIPOS DE RAM VANTAGENS DESVANTAGENS 
Estáticas 2 não necessitam de 

lógica adicional de 
controle 

3 mais rápida 
4 dispensam circuito 

de refresh 

5 baixa capacidade 
6 são mais caras 

Dinâmicas  7 grande capacidade 
de armazenamento 

8 custo menor 

9 necessitam de 
lógica adicional de 
controle 

10 mais lenta 
11 necessitam 

circuito de refresh 
 
 
 
4.3.3. Memória Cache 

É uma memória de alta velocidade, o tempo de acesso a um dado nela contido 
é muito menor do que se estivesse na memória principal. Toda vez que o processador 
faz referência a um dado armazenado na memória principal, ele olha “primeiro na 
Cache. Se lá não estiver, o tempo de transferência entre elas é muito pequeno o que 
não atrapalha a performance do processador. Apesar de eficiente, o custo da memória 
cache é muito alto. 

A memória Cache possui duas funções: Aumentar o desempenho do 
computador e Aumentar o tempo de vida das unidades de disco. 

Temos dois tipos de memória cache: 

 A que vem incorporada à máquina, dessa forma é mais rápida que a memória 
RAM; 
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 A que é implementada via software na memória RAM, aumentando o 
desempenho do acesso ao disco. 

 
 
4.3.4. Memória Secundária 
 É um meio permanente(não Volátil) de armazenamento de dados e programas. 
Enquanto a MP precisa estar energizada para manter suas informações a MS não 
precisa de alimentação. O acesso a esta memória é lento se comparado a cache ou a 
principal, porém sua capacidade de armazenamento é a maior dentre as três 
memórias e seu custo também é baixo.  

Exemplos: disco rígido e mídias removíveis como: Unidade de CD-ROM, DVD-
ROM, Unidade de disquete, Pen Drive (Flash Memory). 
 

 


