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PROGRAMA DA DISCIPLINA 
 

CÓDIGO DISCIPLINA NATUREZA ANO 

SIS08 Arquitetura de Computadores OB 2014.1 
 
 

CARGA HORÁRIA 
 

 

PRÉ-REQUISITO 
 

72 horas 
 

Não Há 

 
 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
 

MS. Iuri Santos 
 
 

EMENTA 
 

Arquitetura de Von Neumann. Registradores. Conjunto de instruções. Modos de endereçamento.  
Interrupções.  Pilhas.  Estudo da linguagem de montagem de um processador específico. 
Processadores. Estudo do caminho de dados de um processador específico.  Memórias.  
Hierarquia e tipos de memória.  Mapeamento de endereços de memória. Sistema de barramento. 
Arbitragem e aquisição do barramento. Dispositivos de E/S. Sistemas de vários processadores. 
Escalonamento de processadores. Sistemas forte e fracamente acoplados. Arquitetura x86. 
 

 OBJETIVO GERAL 
 

Conhecer a arquitetura dos computadores e o emprego das modernas tecnologias utilizadas na 
fabricação de microcomputadores e microprocessadores, bem como seus dispositivos periféricos,  
levando-se em conta os conceitos técnicos e cuidados com descargas eletrostáticas, bem como 
descarte apropriado de módulos sem danos ao meio-ambiente , e observando-se a maior 
eficiência energética sem perda de performance. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Identificar e entender o funcionamento dos módulos que compõem um microcomputador baseados 
na Arquitetura de Von Newman e conhecer as novas tecnologias utilizadas na fabricação e 
montagem de micros, bem como especificar configurações  adequadas a cada necessidade 
levando em consideração o custo- benefício 
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METODOLOGIA 
 

O desenvolvimento do conteúdo dar-se-á por aulas de exposição e discussão dos aspectos 
teóricos e práticos, enfatizando a interdisciplinaridade do assunto. Os tópicos serão abordados 
através de estudos exemplos, apresentado pelo professor, e outro definido para o 
desenvolvimento e acompanhamento pelos alunos, enfocando aspectos teóricos e práticos. 
Também serão desenvolvidas atividades de incentivo a pesquisa e sistematização de assuntos 
avançados, complementares ao conteúdo da disciplina. Os assuntos serão definidos pelo 
professor para a pesquisa individual ou em grupos de alunos, e, opcionalmente, apresentação 
para a turma em seminários de discussão. As atividades serão desenvolvidas em sala de aula e 
laboratório específico.  

 
 
Recursos necessários: 

 Datashow 
 Quadro Branco 
 CPU 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• A eletricidade - corrente, tensão, resistência, potência; 
• Energia Estática, aterramento, polaridade, Correção e Transformação da energia; 
• Ferramentas de Teste e Manutenção; 
• Unidades de Medida e Termos Técnicos da informática; 
• Funcionamento de um PC; 
• Processadores; 
• Tabelas de Bips e Códigos de Erros; 
• Processadores: arquiteturas comparadas, relógio, encapsulamento; 
• Memórias: tipos (ROM, EPROM, EEPROM, RAM, SDRAM), tempo de acesso, 

encapsulamento; 
• Barramentos IDE, SCSI, PCI, AGP e USB; 
• Instalação de processadores, memórias, placas de vídeo, rede, modem e áudio. Tipos de 

HDs e suas características de desempenho; 
• Instalação e manutenção de periféricos: disco rígido, drives de disquete, CD-ROM, CD-RW; 
• Interfaces paralelas e seriais;Configurações Diversas 

 

AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação deverá contemplar o conhecimento adquirido pelo aluno. A 
aplicação das avaliações deverão ter o propósito de aferir a grau de conhecimento adquirido, 
geral e individual, sobre o conteúdo tratado, bem como ter o caráter decorrente da metodologia 
de ensino e aprendizado. 

 No critério de avaliação das atividades em classe, leva-se em consideração não 
somente o sucesso na execução da atividade, mas também a participação do estudante, 
avaliada por meio do seu comportamento, da cooperação no trabalho em equipe (se atividade 
em grupo), da persistência, organização e assiduidade. 

 A disciplina será dividida em 3 unidades. 
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PERIÓDICOS 
 

www.periodicos.capes.gov.br/ 
 
www.cpd.unb.br/index.php?option=com_content&view 
 
Link do site do Curso - http://www.fsssacramento.br/arquivos/si/periodicos.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


