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1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 

1.1 CONCEITOS BÁSICOS DA INFORMATICA 

Dados são um conjunto de fatos distintos e objectivos, relativos a eventos. Os dados 

são os fatos crus, fatos detalhados que existem em grandes volumes. Podemos também dizer 

que os dados são elementos numéricos ou algébricos de informação de um problema. 

Os conceitos de dados e informação são frequentemente usados como sinónimos, mas 

eles realmente são coisas muito diferentes. Dados representam um conjunto de fatos não 

associados e como tal, não têm utilidade até que tenham sido apropriadamente avaliados. Pela 

avaliação, uma vez que haja alguma relação significativa entre os dados e estes possam 

mostrar alguma relevância, são então convertidos em informação. Agora, estes mesmos dados 

podem ser usados com diferentes propósitos. Assim, até que os dados expressem alguma 

informação, não são úteis. 

Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados de 

tal forma que represente uma modificação (quantitativa ou qualitativa) no conhecimento do 

sistema (pessoa, animal ou máquina) que a recebe. Informação enquanto conceito carrega 

uma diversidade de significados, do uso quotidiano ao técnico. Genericamente o conceito de 

informação está intimamente ligado às noções de restrição, comunicação, controle, dados, 

forma, instrução, conhecimento, significado, estímulo, padrão, percepção e representação de 

conhecimento processado. 

Processamento é uma operação de transformação. No contexto das tecnologias de 

informação, significa transformar dados em informação ou conhecimento. 

Processamento de dados Consiste em extrair informação de dados. A extracção de 

informação não é nada mais do que uma análise de conteúdo dos dados em questão e as 

relações retiradas dessa análise. Poderá também ser apenas a análise a frio, como por 

exemplo, número de dias do ano em que choveu, número de cidades com problemas de 

tráfego, altura média de pessoas do sexo masculino em Moçambique. 

Em qualquer actividade humana, verifica-se que a resolução dos problemas consiste 

em uma série de tarefas, das quais as fundamentais são: decidir o que é e como fazer, e 



 

 

 

7 

executar as operações. Nas actividades em que se emprega o computador, os homens tomam 

as decisões e a máquina as executa. 

O computador é mais que um simples instrumento para resolução dos problemas. Hoje 

em dia, ele é amplamente utilizado para executar tarefas extensas e complexas que, se fossem 

feitas manualmente, exigiriam um tempo muito maior. Desse modo, o computador é um 

dispositivo que aumenta a gama de actividades que podem ser desenvolvidas pelo homem. 

 

1.2 APLICAÇÃO DA INFORMÁTICA EM VARIAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

Informática na medicina 

Informática na educação 

Informática na ciências 

Informática na economia 

1.3 CONSEITO DE HARDWARE E SOFTWARE 

1.3.1 Hardware 

O hardware é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes 

electrónicos, circuitos integrados e placas, que se comunicam através de barramentos. Em 

complemento ao hardware, o software é a parte lógica, ou seja, o conjunto de instruções e 

dados processado pelos circuitos electrónicos do hardware. Toda interacção dos usuários de 

computadores modernos é realizada através do software, que é a camada, colocada sobre o 

hardware, que transforma o computador em algo útil para o ser humano.  O termo "hardware" 

não se refere apenas aos computadores pessoais, mas também aos equipamentos embarcados 

em produtos que necessitam de processamento computacional, como o dispositivos 

encontrados em equipamentos hospitalares, automóveis, aparelhos celulares entre outros 
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1.3.2 Software 

Software é uma sequência de instruções a serem seguidas e/ou executadas, na 

manipulação, redireccionamento ou modificação de um dado/informação ou acontecimento. 

Software também é o nome dado ao comportamento exibido por essa sequência de 

instruções quando executada em um computador. 

1.3.2.1 Software como Programa de Computador 

 

Um programa de computador é composto por uma sequência de instruções, que é 

interpretada e executada por um processador ou por uma máquina virtual. Em um programa 

coreto e funcional, essa sequência segue padrões específicos que resultam em um 

comportamento desejado. 

Um programa pode ser executado por qualquer dispositivo capaz de interpretar e 

executar as instruções de que é formado. 

Quando um software está representado como instruções que podem ser executadas 

directamente por um processador dizemos que está escrito em linguagem de máquina. A 

execução de um software também pode ser intermediada por um programa interpretador, 

responsável por interpretar e executar cada uma de suas instruções. Uma categoria especial e 

notável de interpretadores é as máquinas virtuais, como a JVM (Máquina Virtual Java), que 

simulam um computador inteiro, real ou imaginado. 

O dispositivo mais conhecido que dispõe de um processador é o computador. 

Actualmente, com a descida dos preços dos microprocessadores, existem outras máquinas 

programáveis, como telefone celular, máquinas de automação industrial, calculadora, etc. 

 

1.3.2.2 Tipos de Programas de Computador 

 

Qualquer computador moderno tem uma variedade de programas que fazem diversas 
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tarefas que podem ser classificados em duas grandes categorias: 

 

1. Software de sistema que incluiu o firmware (O BIOS dos computadores pessoais, 

por exemplo), drivers de dispositivos, o sistema operacional e tipicamente uma 

interface gráfica que, em conjunto, permitem ao usuário interagir com o computador e 

seus periféricos. 

2.   Software aplicativo, que permite ao usuário fazer uma ou mais tarefas 

específicas. Aplicativos podem ter uma abrangência de uso de larga escala, muitas 

vezes em âmbito mundial; nestes casos, os programas tendem a ser mais robustos e 

mais padronizados. Programas escritos para um pequeno mercado têm um nível de 

padronização menor. 

      Ainda é possível usar a categoria Software embutida ou Software embarcado, 

indicando software destinado a funcionar dentro de uma máquina que não é um 

computador de uso geral e normalmente com um destino muito específico. 

 Actualmente temos um novo tipo de software. O software como serviço, que é um  

tipo que roda directamente na internet, não sendo necessário instalar nada no 

computador do usuário. Geralmente esse tipo de software é gratuito e tem as mesmas 

funcionalidades das versões desktop. 

 

 

1.4 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS COMPUTADORES 

 

 



 

 

 

10 

2 FUNDAMENTO DE SISTEMAS OPERATIVOS (SO) 

Um sistema operativo é um programa ou um conjunto de programas cuja função é 

servir de interface entre um computador (Hardware) e o usuário. Segundo alguns autores 

(Silberschatz et al, 2005; Stallings, 2004; Tanenbaum, 1999), existem dois modos distintos de 

conceituar um sistema operativo: 

Pela perspectiva do usuário ou programador (visão top-down): é uma abstracção do 

hardware, fazendo o papel de intermediário entre o aplicativo (programa) e os componentes 

físicos do computador (hardware) ou;  

Pela visão bottom-up, de baixo para cima: é um gerenciador de recursos, controla quais 

aplicações (processos) podem ser executadas, quando, que recursos (memória, disco, 

periféricos) podem ser utilizados. 

A sigla usual para designar esta classe de programas é SO ou OS (do inglês Operating 

System). 

2.1 ORIGEM DOS PRIMEIROS SO E SUA EVOULUÇÃO 

Na primeira geração de computadores (aproximadamente 1945-1955), os 

computadores eram tão grandes que ocupavam salas imensas. Foram basicamente construídos 

com válvulas e painéis, os sistemas operacionais "não existiam". Os programadores, que 

também eram os operadores, controlavam o computador por meio de chaves, fios e luzes de 

aviso. Nomes como Howard Aiken (Harvard), John von Neumann (Instituto de Estudos 

Avançados de Princeton), John Adam Presper Eckert Jr e William Mauchley (Universidade da 

Pennsylvania) e Konrad Zuse (Alemanha) formaram, com suas contribuições, a base humana 

para o sucesso na construção dos computadores primitivos. 

Na geração seguinte (aproximadamente 1955-1965), foram criados os sistemas em lote 

(batch systems), que permitiram melhor uso dos recursos computacionais. A base do sistema 

operativo era um programa monitor, usado para enfileirar tarefas (jobs). O usuário foi 

afastado do computador; cada programa era escrito em cartões perfurados, que por sua vez 

eram carregados, juntamente com o respectivo compilador (normalmente Fortran ou Cobol), 

por um operador, que por sua vez usava uma linguagem de controle chamada JCL (job control 
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language). 

No início da computação os primeiros sistemas operacionais eram únicos, pois cada 

mainframe vendido necessitava de um sistema operativo específico. Esse problema era 

resultado de arquitecturas diferentes e da linguagem de máquina utilizada. Após essa fase, 

iniciou-se a pesquisa de sistemas operacionais que automatizassem a troca de tarefas (jobs), 

pois os sistemas eram monousuários e tinham cartões perfurados como entrada (eliminando, 

assim, o trabalho de pessoas que eram contratadas apenas para trocar os cartões perfurados). 

Um dos primeiros sistemas operacionais de propósito geral foi o CTSS, desenvolvido 

no MIT. Após o CTSS, o MIT, os laboratórios Bell da AT&T e a General Eletric 

desenvolveram o Multics, cujo objectivo era suportar centenas de usuários. Apesar do 

fracasso comercial, o Multics serviu como base para o estudo e desenvolvimento de sistemas 

operacionais. Um dos desenvolvedores do Multics, que trabalhava para a Bell, Ken 

Thompson, começou a reescrever o Multics num conceito menos ambicioso, criando o Unics 

(em 1969), que mais tarde passou a chamar-se Unix. Os sistemas operacionais eram 

geralmente programados em assembly, até mesmo o Unix em seu início. Então, Dennis 

Ritchie (também da Bell) criou a linguagem C a partir da linguagem B, que havia sido criada 

por Thompson. Finalmente, Thompson e Ritchie reescreveram o Unix em C. O Unix criou um 

ecossistema de versões, onde destacam-se: System V e derivados (HP-UX, AIX); família 

BSD (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, etc.), Linux e até o Mac OS X (que deriva do Mach e 

FreeBSD). 

Na década de 1970, quando começaram a aparecer os computadores pessoais, houve a 

necessidade de um sistema operativo de utilização mais fácil. Em 1980, William (Bill) Gates 

e seu colega de faculdade, Paul Allen, fundadores da Microsoft, compram o sistema QDOS 

("Quick and Dirty Operating System") de Tim Paterson por $50.000, baptizam-no de DOS 

(Disk Operating System) e vendem licenças à IBM. O DOS vendeu muitas cópias, como o 

sistema operativo padrão para os computadores pessoais desenvolvidos pela IBM. IBM e 

Microsoft fariam, ainda, uma parceria para o desenvolvimento de um sistema operativo 

multitarefa chamado OS/2. Após o fim da breve parceria a IBM seguiu sozinha no 

desenvolvimento do OS/2. 

No começo da década de 1990, um estudante de computação finlandês postou um 

comentário numa lista de discussão da Usenet dizendo que estava desenvolvendo um kernel 

de sistema operativo e perguntou se alguém gostaria de auxiliá-lo na tarefa. Este estudante 

chamava-se Linus Torvalds e o primeiro passo em direcção ao tão conhecido Linux foi dado 

naquele momento. 
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2.2 CONCEITO DE SISTEMA OPERATIVO 

 

Um sistema operativo pode ser visto como um programa de grande complexidade que 

é responsável por todo o funcionamento de uma máquina desde o software a todo hardware 

instalado na máquina. Todos os processos de um computador estão por de trás de uma 

programação complexa que comanda todas a funções que um utilizador impõe à máquina. 

Existem vários sistemas operativos; entre eles, os mais utilizados no dia a dia, normalmente 

utilizados em computadores domésticos, são o Windows, Linux, OS/2 e Mac OS X. 

Um computador com o sistema operativo instalado poderá não dar acesso a todo o seu 

conteúdo dependendo do utilizador. Com um sistema operativo, podemos estabelecer 

permissões a vários utilizadores que trabalham com este. Existem dois tipos de contas que 

podem ser criadas num sistema operativo, as contas de Administrador e as contas limitadas. A 

conta Administrador é uma conta que oferece todo o acesso à máquina, desde a gestão de 

pastas, ficheiros e software de trabalho ou entretenimento ao controlo de todo o seu Hardware 

instalado. A conta Limitada é uma conta que não tem permissões para aceder a algumas 

pastas ou instalar software que seja instalado na raiz do sistema ou então que tenha ligação 

com algum Hardware que altere o seu funcionamento normal ou personalizado pelo 

Administrador. Para que este tipo de conta possa ter acesso a outros conteúdos do disco ou de 

software, o administrador poderá personalizar a conta oferecendo permissões a algumas 

funções do sistema como também poderá retirar acessos a certas áreas do sistema. 

O sistema operativo funciona com a iniciação de processos que este irá precisar para 

funcionar correctamente. Esses processos poderão ser ficheiros que necessitam de ser 

frequentemente actualizados, ou ficheiros que processam dados úteis para o sistema. 

Poderemos ter acesso a vários processos do sistema operativo a partir do gestor de tarefas, 

onde se encontram todos os processos que estão em funcionamento desde o arranque do 

sistema operativo até a sua utilização actual. Pode-se também visualizar a utilização da 

memória por cada processo, no caso de o sistema operativo começar a mostrar erros ou falhas 

de acesso a programas tornando-se lento, pode-se verificar no gestor de tarefas qual dos 

processos estará bloqueado ou com elevado número de processamento que está a afectar o 

funcionamento normal da memória. 
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2.3 PRINCIPAIS FUNÇÕES DO SISTEMA OPERATIVO 

 

Um sistema operativo possui as seguintes funções: 

 gestão de processos; 

 gestão de memória; 

 sistema de arquivos; 

 entrada e saída de dados. 

2.3.1 Gestão de processos 

O sistema operativo multitarefa é preparado para dar ao usuário a ilusão que o número 

de processos em execução simultânea no computador é maior que o número de processadores 

instalados. Cada processo recebe uma fatia do tempo e a alternância entre vários processos é 

tão rápida que o usuário pensa que sua execução é simultânea. São utilizados algoritmos para 

determinar qual processo será executado em determinado momento e por quanto tempo. Os 

processos podem comunicar-se, isto é conhecido como IPC (Inter-Process Communication). 

Os mecanismos geralmente utilizados são: 

 sinais, 

 pipes, 

 named pipes, 

 memória compartilhada, 

 soquetes (sockets), 

 semáforos, 

 trocas de mensagens. 

 

O sistema operativo, normalmente, deve possibilitar o multiprocessamento (SMP ou 

NUMA). Neste caso, processos diferentes e threads podem ser executados em diferentes 

processadores. Para essa tarefa, ele deve ser reentrante e que se interrompe o que significa que 

pode ser interrompido no meio da execução de uma tarefa. 
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2.3.2 Gestão de memória 

O sistema operativo tem acesso completo à memória do sistema e deve permitir que os 

processos dos usuários tenham acesso seguro à memória quando o requisitam. Vários sistemas 

operacionais usam memória virtual, que possui 3 funções básicas: 

1. assegurar que cada processo tenha seu próprio espaço de endereçamento, 

começando em zero, para evitar ou resolver o problema de relocação 

(Tanenbaum, 1999); 

2. prover protecção da memória para impedir que um processo utilize um 

endereço de memória que não lhe pertença; 

3. possibilitar que uma aplicação utilize mais memória do que a fisicamente 

existente. 

2.3.3 Sistema de arquivos 

A memória principal do computador é volátil, e seu tamanho é limitado pelo custo do 

hardware. Assim, os usuários necessitam de algum método para armazenar e recuperar 

informações de modo permanente. Um arquivo é um conjunto de bytes, normalmente 

armazenado em um dispositivo periférico não volátil (p.ex., disco), que pode ser lido e 

gravado por um ou mais processos. 

O sistema de arquivos é a estrutura que permite o Gestão de arquivos—criação, 

destruição, leitura, gravação, controle de acesso, etc. 

2.3.4 Interface de uso 

Os sistemas operativos fornecem abstracção de hardware para que seus recursos 

possam ser usados de maneira correcta e padronizada, mas para ser possível operar um 

computador, é necessário fornecer também uma interface para que o usuário possa desfrutar 

dos recursos do sistema. Actualmente existem dois tipos de interface: o GUI (graphical user 

interface), conhecida também por interface gráfica, e o CUI (command-line interface), sendo 

essa mais conhecida como interface de linha de comando. 
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2.3.4.1 GUI (Graphical user interface) 

Nesse tipo de interface, o usuário tem a disposição um ambiente de trabalho composto 

por menus, ícones, janelas e outros itens disponíveis. O usuário interage com esse tipo de 

interface usando o mouse, podendo também usar o teclado e teclas de atalho. É possível fazer 

todo tipo de tarefa usando interface gráfica, como edição de vídeos e imagens, sendo somente 

alguns tipos muito específicos de tarefas que se saem melhor em linha de comando. 

Acrescentar facilidade de uso e agilidade é o objectivo da GUI, tendo a desvantagem de 

consumir muito mais memória que interfaces de linha de comando em sistemas unix-likes, 

existe a possibilidade de escolher o gestor de janelas a utilizar, aumentando em muito a 

liberdade de escolha do ambiente. 

 

. 

2.3.4.2 CUI (Command-line user interface) 

Além da interface gráfica, existe a interface de linha de comando, que funciona 

basicamente com a digitação de comandos, sendo nesse relativamente pouco interactiva. Os 

comandos digitados são interpretados por um interpretador de comandos, conhecidos também 

por shells, bastante comuns em sistemas unix-likes. Um exemplo de interpretador de 

comandos seria o Bash. Usada geralmente por usuários avançados e em actividades 

específicas, como Gestão remoto, utiliza poucos recursos de hardware em comparação a 

interface gráfica. Nesse tipo de ambiente, raramente se usa o mouse, embora seja possível 

através do uso da biblioteca ncurses no desenvolvimento dos softwares. 

2.4 CLASSIFICAÇÕES DOS SISTMAS OPERATIVOS 

 Em relação ao seu projecto (arquitectura), segundo Tanenbaum (1999) podemos 

classificar os sistemas operativos tendo em vista em: 
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Figura 1kernel monolítico ou monobloco 

 

 

Kernel monolítico ou monobloco: o kernel consiste em um único processo executando 

numa memória protegida (espaço do kernel) executando as principais funções. Ex.: OS/2, 

Windows, Linux, FreeBSD. 

 

 

Figura 2 Kernel Hibrido 

 

Define um kernel baseado em microkernel no qual módulos externos a ele podem 

executar operações em modo kernel (protegido), a fim de evitar trocas de contexto e melhorar 

o desempenho geral do sistema. 
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Ex.: BeOS / Haiku , Microsoft Windows NT , XNU (núcleo do Darwin utilizado no 

Mac OS X)   

 

Figura 3 MicroKernel 

 

Micro kernel ou modelo cliente-servidor: o kernel consiste de funções mínimas 

(comunicação e Gestão de processos), e outras funções, como sistemas de arquivos e Gestão 

de memória, são executadas no espaço do usuário como serviços; as aplicações (programas) 

são os clientes. Ex.: GNU Hurd, Mach. 

 

Sistema em camadas: funções do kernel irão executar em camadas distintas, de acordo 

com seu nível de privilégio. Ex.: Multics. 

Monitor de máquinas virtuais: fornece uma abstracção do hardware para vários 

sistemas operacionais. Ex.: VM/370, VMware, Xen. 

 

2.4.1 Classificação quanto a capacidade de processamento 

Quanto à capacidade de processamento, pode-se usar a seguinte classificação: 

Monotarefa: pode-se executar apenas um processo de cada vez Ex.: MS-DOS. 

Multitarefa: além do próprio SO, vários processos de utilizador (tarefas) estão 

carregados em memória, sendo que um pode estar ocupando o processador e outros ficam 

enfileirados, aguardando a sua vez. O compartilhando de tempo no processador é distribuído 

de modo que o usuário tenha a impressão que vários processos estão sendo executados 
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simultaneamente. Ex: OS/2, Windows, Linux, FreeBSD e o Mac OS X. 

Multiprocessamento: o SO distribui as tarefas entre dois ou mais processadores. 

Multiprogramação: o SO divide o tempo de processamento entre vários processos 

mantendo o processador sempre ocupado. 

2.4.2 Classificação quanto a quantidade de usuários 

Quanto à quantidade de usuários que podem utilizar o sistema simultaneamente: 

Monousuário: apenas um usuário por vez (apesar de poder suportar recursos como 

troca de usuário). Ex.: Windows. 

Multiusuário: vários usuários usam o computador ao mesmo tempo, seja por diversos 

terminais, seja por conexão remota como o SSH. Ex.: Linux, Unix. 

Exemplos de sistemas operacionais ativos 

 

Windows 

Mac OS X 

Linux 

Solaris 

FreeBSD 

Haiku 

eComStation 

FreeDOS 

Unix System V 

AmigaOS 

Minix 

Eset 

Exemplos de sistemas operacionais importantes que foram descontinuados 

 

MS-DOS 

OS/2 

BeOS 

NeXTStep 

CP/M 



 

 

 

19 

2.5 SISTEMA OPERATIVO UNIX  

 

Há 40 anos, em Agosto de 1969, o programador Ken Thompson sentou-se em frente a 

um terminal de computador e começou a trabalhar numa forma de fazer seu jogo favorito 

funcionar em uma máquina mais barata. Um mês depois, a brincadeira produzia nada menos 

que um novo sistema operativo. Nascia o Unix, um dos sistemas operacionais mais influentes 

da história da computação - e ainda hoje na activa, sendo a base da internet, dos sistemas de 

tecnologia de grandes corporações e até de aparelhos que você usa no dia-a-dia. 

 

 

 

Figura 4 Há 40 anos Unix era um Jogo 

 

Como usuários de PCs, somos tentados a pensar que a computação mundial é quase 

que totalmente controlada pelo sistema operativo Windows. Isso se deve ao fato de o software 

da Microsoft ser, realmente, o mais popular "motor" para os computadores pessoais e estações 

de trabalho. 

 

Entretanto, apesar de o Windows estar mais perto dos olhos, existe uma importante 

parcela de dispositivos e computadores "escondidos" que, ainda hoje, fazem uso de alguma 

variante de Unix para funcionar - algumas muito perto de nós. 
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Criado inicialmente como sistema operativo académico e de pesquisa, o Unix tomou 

de assalto as grandes empresas na década de 1980, quando passou a ser empregado em 

servidores, bancos de dados e outros sistemas corporativos. Em termos simples, os 

"servidores" são aqueles computadores, nas empresas, que fazem funcionar o e-mail, a reserva 

de passagens aéreas ou o armazenamento de arquivos. Não por acaso, praticamente toda a 

infra-estrutura da internet é baseada em equipamentos com um sistema operativo desse tipo. 

Embora ameaçado pelo Windows Server, a fatia de mercado do Unix ainda é significativa. 

 

Djanira Vicenzy, directora da Vytech, um dos mais tradicionais centros de treinamento 

Unix de São Paulo, não vê queda no uso do Unix nas empresas. "Quando comecei a trabalhar 

com Unix, em 1984, achei que era um sistema operativo que teria perto de dez anos de vida. 

Passaram-se os dez e mais dez e mais alguns, e eu só vejo seu crescimento. É claro que a 

tecnologia tem evoluído muito rapidamente e não dá para prever o tempo de reinado do Unix, 

mas creio que acompanhará o crescimento e mudanças do mercado de tecnologia e estará por 

aí por muito tempo". 

 

A actualidade e, ao mesmo tempo, maturidade do Unix fazem dele uma plataforma 

sólida e multiuso. Mesmo com o crescimento de seu principal concorrente não-Unix, o 

Windows, a criação de Thompson, Kernighan e Ritchie não irá desaparecer tão cedo. 

 

Em uma pesquisa feita pela ComputerWorld, apenas 12% das empresas participantes, 

de um total de 211 questionadas, tinha planos imediatos para migrar do Unix para um outro 

sistema. E 47% das empresas veem o Unix como "um sistema operativo essencial e que ainda 

será usado em larga escala" nos próximos cinco anos. 

A versatilidade do Unix o levou muito além dos servidores. Por exemplo, o popular 

Linux leva a filosofia Unix para o "computador de casa". Além disso, o atual sistema 

operativo da Apple, o Mac OS X, também é um tipo de Unix, portanto todos os Macs 

modernos ainda mantêm viva a chama do velho sistema (e são certificados como tal, segundo 

documento disponível em tinyurl.com/2vbooa). 

 

Dentro de muitos telefones celulares, como o iPhone e o Palm Pre, rodam sistemas 

operacionais Unix. O WebOS, o ChromeOS e o Android são todos baseados nele. Milhares de 

sistemas embarcados em aeronaves, aparelhos de GPS, máquinas industriais e mesmo 



 

 

 

21 

televisores são equipados com alguma versão do sistema operativo. 

 

A própria web como a conhecemos nasceu nesse ambiente: numa estação de trabalho 

NeXT do CERN (Organização Européia de Pesquisa Nuclear), na Suíça. Mesmo o Windows 

tem partes do Unix dentro de si, como por exemplo as rotinas de comunicação em rede (a 

"pilha TCP/IP"). 

O primeiro Unix, desenvolvido naquele longínquo 1969, pouco oferecia do que se 

espera hoje de um sistema operativo moderno, como recursos de multitarefa ou conectividade 

em rede. Mas sua facilidade de expansão e adição de recursos, bem como a portabilidade para 

diversos computadores diferentes, fez com que se mantivesse em movimento e constante 

evolução nestes quarenta anos. Sem o Unix não teríamos iPhones, GPS de mão ou elevadores 

inteligentes - e muito menos Windows, Linux e Mac OS X. 
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APÊNDICE A – Relação dos formatos das apresentações dos trabalhos 

[Elemento opcional. Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de 

complementar sua argumentação. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, seguidas de um travessão e pelos respectivos títulos. Deverá haver no mínimo 

uma referência no texto anterior para cada apêndice.] 

[Colocar sempre um preâmbulo no apêndice. Não colocar tabelas e ou ilustrações sem 

identificação no apêndice. Caso existirem, identifique-as através da legenda, seguindo a 

numeração normal do volume final (para as legendas). Caso existirem tabelas e ou ilustrações, 

sempre referenciá-las antes.] 
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ANEXO A – Representação gráfica de contagem de citações de autores por semestre nos 

trabalhos de conclusões realizados no Curso de Ciências da Computação 

[Elemento opcional. Anexos são documentos não elaborados pelo autor, que servem de 

fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos, entre outros. Os 

anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de um travessão e pelos 

respectivos títulos. Deverá haver no mínimo uma referência no texto anterior para cada 

anexo.] 

[Colocar sempre um preâmbulo no anexo. Não colocar tabelas e ou ilustrações sem 

identificação no anexo. Caso existirem, identifique-as através da legenda, seguindo a 

numeração normal do volume final (para as legendas). Caso existirem tabelas e ou ilustrações, 

sempre referenciá-las antes.] 


