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1-Introdução 

Devidas as constantes necessidades do homem em 

criar mecanismos que auxiliam-se nas suas tarefas do 

seu dia-a-dia e não só, o homem inventou máquinas 

que estivem a altura de responder as suas exigências. 

Uma delas é o computador, sendo que a sua evolução 

e aperfeiçoamento da mesma está directamente ligada 

a concepção do  sistemas operativos, que serve de 

ponte de comunicação entre o utilizador e o 

computador.     



2-Motivos o para desenvolvimento do S.O 
 



3-Conceito de S.O 

Um sistema operativo é um software que serve de 

intermediário entre o utilizador e o hardware, sendo deste 

modo  responsável por todo o funcionamento do software 

e hardware instalado na máquina.  
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4-Objectivo de de um S.O 

Executar programas do utilizador e tornar mais fácil a 

resolução de problemas. 

Suporte e gestão dos recursos lógicos (software). 

Tornar conveniente a utilização do computador. 

Utilizar os recursos físicos (hardware) do computador 

de forma eficiente. 

  



5-S.O mais difundidos 

Existem vários sistemas operativos,  entre eles, os mais 

utilizados no dia a dia, normalmente utilizados em 

computadores domésticos, são o Windows, Linux, Mac 

OX, Symbian e Androind.  



6-Componentes de um S.O 

Gestão de processos  

 

Gestão da memória principal  

 

Gestão dos dispositivos de Entrada e Saída (I/O) 

  

Gestão da memória secundária 

  

Gestão do sistema de ficheiros 

 

Gestão da rede  
 



7-Principais Funções de S.O 

Máquina Virtual - Definir uma máquina virtual que 

disponibiliza diversos recursos físicos e lógicos que 

possam ser utilizados pelas aplicações.  

 

Gestor de Recursos - Gere e optimiza a utilização dos 

recursos físicos e lógicos  
 



8-Atributo de Qualidade de S.O 

Desempenho  

 

Segurança  

 

Fiabilidade 

 

Interface de Programação Completa e Simples  
 



9-Classificação dos S.Os 

 Pelo serviço 

 S.O em rede  

 S.Os distribuídos  

 Quanto ao tipo   

Mono-Usuário, Mono-Tarefa – MS-DOS,  

Mono-Usuário, Multi-Tarefa – Win 95, Win 98 

Multi - Usuário – Win server, Linux 

S.O em Tempo Real (RTOS- Real Time Operating System) 

Quanto a sua estrutura  

S.Os Monolíticos – MS – DOS, Linux,   

Modelo Cliente/Servidor  
 



10-Tipo de Ambiente de S.O 

Interface Linha de comandos - Alguns sistemas operativos  

apenas fornecem interface de usuário baseado em texto isto  

é, linha de comandos (Command line interface)  

  

 
 



Interface gráfica - Outros sistemas operativos são 

concebidos  de modo fornecer um ambiente gráfico e 

amigável (GUI-Graphical User Interface, User-friendly), 

baseado em Objectos, ícones, janela, caixas de diálogos, 

de fácil utilização, isto é, intuitivo. 

10-Tipo de Ambiente de S.O 



11-Considerações finais 

Sistema Operativo permitem  explorar de forma 

transparente os recursos que o computador coloca à 

disposição do utilizador. 

Basicamente opera todas as instruções de forma 

automática obedecendo as regras de programação contidas 

nela tornando possível desse modo a execução de tarefas 

adequadas ao sistema físico e lógico que vêem embutido 

nele.   



Duvidas? 

CRITICAS? 


