
ATIVIDADES PRÁTICAS 
SUPERVISIONADAS 

 
Ciência da Computação 

1ª Série 
Sistemas Operacionais 
 

 A atividade prática supervisionada (ATPS) é um método de ensino-

aprendizagem desenvolvido por meio de um conjunto de atividades 

programadas e supervisionadas e que tem por objetivos: 

� Favorecer a aprendizagem. 

� Estimular a co-responsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e 

eficaz. 

� Promover o estudo, a convivência e o trabalho em grupo. 

� Desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e o autoaprendizado. 

� Oferecer diferenciados ambientes de aprendizagem. 

� Auxiliar no desenvolvimento das competências requeridas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. 

� Promover a aplicação da teoria e conceitos para a solução de problemas 

relativos à profissão. 

� Direcionar o estudante para a emancipação intelectual. 

 Para atingir estes objetivos as atividades foram organizadas na forma de 

um desafio, que será solucionado por etapas ao longo do semestre letivo.  

 Participar ativamente deste desafio é essencial para o desenvolvimento das 

competências e habilidades requeridas na sua atuação no mercado de trabalho. 

 Aproveite esta oportunidade de estudar e aprender com desafios da vida 

profissional. 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 

Ao concluir as etapas propostas neste desafio você terá desenvolvido as competências 
e habilidades descritas a seguir. 

� Competência para identificar, analisar e documentar oportunidades, problemas e 
necessidades passíveis de solução via computação, e para empreender na 
concretização desta solução.  

� Habilidades para o desenvolvimento de algoritmos e programas.  
� Habilidade em tomar decisões e saber implementá-las.  
 
 

DESAFIO 
 

Historicamente, a área de sistemas operacionais (SO) tem apresentado uma taxa de 
renovação mais baixa que a observada em outros setores da computação. Apesar da 
constante atualização nos sistemas, os modelos e conceitos utilizados continuam 
praticamente os mesmos. Manter-se atualizado em áreas como a de segurança da informação 
ou arquitetura de computadores tem-se mostrado uma tarefa muito mais desafiante. 
Entretanto, com atual taxa de crescimento da velocidade média de tráfego de dados na 
Internet e crescente aumento do poder computacional disponível a aplicação em escala de 
um novo modelo torna-se cada vez mais factível, a computação em nuvem (cloud computing). 
Na verdade, trata-se da junção de conceitos já conhecidos como virtualização, computação 
em GRID e SaaS (Software as a Service). Este modelo possui o potencial de causar uma revisão 
em vários dos conceitos utilizados nos modelos atuais. O próprio modelo de sistema 
operacional atualmente implementado pode eventualmente até desaparecer. Neste cenário, 
apesar dos conceitos básicos de sistemas operacionais ainda serem aplicáveis, a concepção do 
modelo como um todo é bem diferente.  

A total compreensão do funcionamento desta arquitetura envolve conceitos 
multidisciplinares (redes de computadores, banco de dados, sistemas distribuídos, etc.), 
alguns deles ainda não estudados. Deste modo, o principal objetivo é criar no aluno uma 
visão de como a área de sistemas operacionais pode evoluir assim como a fixação dos 
conceitos básicos que ainda deverão continuar a ser válidos. A proposta deste desafio pode 
ser dividida em dois tópicos e cada um com duas etapas.  

O primeiro cenário procura verificar a aplicabilidade dos chamados SOs online e 
ferramentas de virtualização no cotidiano profissional. A segunda abordagem procura 
reforçar os conceitos de básicos de gerência de processos do ponto de vista do usuário em 
cenários factíveis no dia do profissional da área de computação. Conceitos básicos como 
concorrência, escalonamento de processos e processamento paralelo serão abordados nestas 
etapas. Esta atividade pode ser realizada em grupo de até cinco alunos. 
 
Objetivo do desafio 

Elaborar um conjunto de relatórios sobre Sistemas Operacionais para entender as suas 
principais funções. 
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Produção Acadêmica 
• Relatórios parciais elaborados nas etapas. 
• Manual – Log e Backup. 
• Manual – Contas de Usuários. 

Participação  
Esta atividade será, em parte, desenvolvida individualmente pelo aluno e, em parte, 

pelo grupo. Para tanto, os alunos deverão: 
• Organizar-se, previamente, em equipes de participantes conforme orientação do 

professor. 
• Entregar seus nomes, RAs e e-mails ao professor da disciplina. 
• Observar, no decorrer das etapas, as indicações: Aluno e Equipe. 

Padronização 
O material escrito solicitado nesta atividade deve ser produzido de acordo com as 

normas da ABNT1, com o seguinte padrão: 
• Em papel branco, formato A4. 
• Com margens esquerda e superior de 3cm, direita e inferior de 2cm. 
• Fonte Times New Roman tamanho 12, cor preta. 
• Espaçamento de 1,5 entre linhas. 
• Se houver citações com mais de três linhas, devem ser em fonte tamanho 10, com 

um recuo de 4cm da margem esquerda e espaçamento simples entre linhas. 
• Com capa, contendo: 

• Nome de sua Unidade de Ensino, Curso e Disciplina. 
• Nome e RA de cada participante. 
• Título da atividade. 
• Nome do professor da disciplina. 
• Cidade e data da entrega, apresentação ou publicação. 

 

 

ETAPA 1 (tempo para realização: 5 horas) 
 

� Aula tema: Conceitos básicos SO: hardware e software, concorrência. 
 

Esta atividade é importante para que você reforce os conceitos básicos vistos em sala 
de aula e os correlacione com uma aplicação prática, no caso o conceito de sistemas 
operacionais online. 

Para realizá-la é importante seguir os passos descritos. 
 
PASSOS 
 
Passo 1 (Aluno) 

Leia to texto a seguir:  
 A idéia básica da computação em nuvem é que os aplicativos, bases de dados, todo o 
processamento seja realizado remotamente como serviços disponíveis na Internet. Uma 
evolução natural deste tipo de pensamento é a substituição do próprio SO por uma versão 
                                                 
1
 Consulte o Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Unianhanguera. Disponível em: 

<http://www.unianhanguera.edu.br/anhanguera/bibliotecas/normas_bibliograficas/index.html>.  
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online. SOs totalmente online levariam a necessidade de reavaliação do processo de 
desenvolvimento de softwares, assim como a forma como seriam usados. Um exemplo da 
aplicação de algumas das funcionalidades da computação em nuvem tem sido explorado 
pelos sistemas de desktop online. Apesar de não ser ainda um exemplo completo do conceito 
de SO online, essa classe de aplicativos serve como uma boa plataforma para experimentar as 
possíveis funcionalidades de sistemas rodando inteiramente na nuvem. Esta etapa procura 
verificar a extensão da aplicabilidade desta abordagem no cotidiano do profissional da área 
de computação. 
 
Passo 2 (Aluno) 

Faça um levantamento de sistemas de desktop online disponíveis atualmente.  Devem ser 
pesquisadas pelo menos três soluções disponíveis. 
 Sugestão de SOS online: (Acessados em: 18 set. 2011): 

• G.hos.st. Disponível em: <http://g.ho.st/?language=pt-br>; 
• Glide OS. Disponível em: <http://www.glidedigital.com>; 
• Startforce. Disponível em: <http://www.startforce.com>; 
• eyeOS. Disponível em: <http://eyeos.info>; 
• CodeoramaOS. Disponível em: <http://www.codeorama.com>;  
• Pytagor. Disponível em: <http://www.pytagor.com>; 
• OOs (Online Operating System). Disponível em: <http://www.oos.cc/login.html>. 

 
Passo 3 (Equipe) 

Entreguem uma breve descrição a respeito de cada um das soluções pesquisadas. No 
relatório devem ser respondidas as seguintes questões: 

• Como funciona o aplicativo? 
• Que tipo de funcionalidades são implementadas? 
• É possível instalar novos aplicativos? 
• Comparando com um SO tradicional, quais as vantagens e desvantagens que o 

SO online apresenta. 
 O relatório deve ser de própria autoria, no máximo três folhas, com as devidas 
referências bibliográficas seguindo o padrão ABNT. 
 
 
  

ETAPA 2 (tempo para realização: 5 horas) 
 

� Aula tema: Conceitos básicos SO: hardware e software, concorrência. Processos e 
Threads. Gerência de memória. Gerência do processador. 

 
Esta atividade é importante para que você reforce os conceitos básicos vistos em sala 

de aula e os correlacione com uma aplicação prática, no caso as ferramentas de virtualização.  
Para realizá-la é importante seguir os passos descritos. 

 
PASSOS 
 
Passo 1 (Aluno) 

Leia o texto a seguir: 
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 Apesar de seu conceito já existir há décadas, com o aumento do poder computacional 
disponível, a virtualização tem encontrado novos cenários em que sua aplicação tem se 
mostrado vantajosa. Esta etapa do desafio procura familiarizar o aluno com as ferramentas 
de virtualização e possíveis aplicações.  
 
Passo 2 (Aluno) 

Façam uma pesquisa bibliográfica a respeito do funcionamento ferramentas de virtualização. 
Deve ser utilizada no mínimo uma fonte de dados tradicional (livros, artigos, revistas 
científicas) e totalizar no máximo duas páginas. O material obtido deve contemplar os 
seguintes tópicos: 

1. Análise de duas soluções disponíveis. 
2. Funcionalidades e limitações. 
3. Descrição de três cenários nos quais a virtualização seria a melhor solução. 
4. Comparação com a proposta apresentada pelos SOs online. 

  
Passo 3 (Equipe) 

Entreguem um relatório resumido de no máximo três páginas a cerca dos tópicos citados no 
passo 1. Utilizem as normas da ABNT para a produção do relatório (padrões e referências 
bibliográficas. 

 
  
ETAPA 3 (tempo para realização: 5 horas) 
 

� Aula tema: Processos e Threads. Gerência do processador.  

 
Esta atividade é importante para que você reforce os conceitos vistos em sala de aula e 

os correlacione com um cenário real. No caso a ocorrência e efeitos da concorrência entre 
processos. 

Para realizá-la é importante seguir os passos descritos. 
 
PASSOS 

 
Passo 1 (Aluno) 

Leia o texto a seguir: 
 Uma das tarefas básicas de um sistema operacional é a gerência de processos. No caso 
de sistema monotarefa essa questão é relativamente simples, um sistema baseado em filas 
resolve a maioria dos problemas. Com o advento dos sistemas multitarefas, foi necessário 
criar métodos de gerenciar múltiplos processos ativos. Ao simular a execução em paralelo de 
tarefas o SO teve lidar com novos problemas como concorrência entre processos, gerenciar 
recursos e deadlocks. Entretanto, apenas com a atual popularização de sistemas 
multiprocessados é que os sistemas operacionais modernos realmente realizam processos 
totalmente paralelos e necessitam então gerenciar a melhor forma de distribuir os processos 
entre os processadores disponíveis. Nos cenários propostos, o aluno deve ser capaz de 
analisar os ganhos e perdas na utilização dos atuais SOs e processadores em ambientes 
multitarefa.  

Esta etapa procura observar a concorrência entre processos e os efeitos de uma política 
e escalonamento baseado em prioridades. Serão utilizados os programas Process Lasso 
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<http://docs.google.com/leaf?id=0BwUTiuXqWEJsMjYzYzFkMTgtOTk3Ni00ZDlhLWI5M
DQtNDNkZDE3NmJjNGI3&hl=pt_BR> e MaxxPI2 
<http://docs.google.com/leaf?id=0BwUTiuXqWEJsMjYzYzFkMTgtOTk3Ni00ZDlhLWI5M
DQtNDNkZDE3NmJjNGI3&hl=pt_BR>.  Acessos em: 15 set. 2011. O Process Lasso é um 
programa de visualização e gerência de processos no Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista e 
Windows 7) que permite entre as suas funcionalidades alterar prioridade dos processos, 
atribuir afinidade entre processos e processadores. MaxxPI2 realiza o cálculo do número PI 
com uma precisão de até 128 milhões de casas decimais.  

 
Passo 2 (Equipe) 

Obtenham os programas indicados e se familiarizar com suas interfaces. 
 

Passo 3 (Equipe) 

Leiam o texto a seguir e faça as suas fases: 
 O exercício foi dimensionado para ser executado em sistemas monoprocessados, caso 
a máquina utilizada no teste possua mais de um núcleo, através da associação de afinidade, 
alocar o mesmo processador para os programas sendo executados. Este passo contém as 
seguintes fases: 

1. Executem o Process Lasso e o MaxxPI2. Caso necessário, limitem a utilização de 
apenas um núcleo (desabilitar a finidade com os outros núcleos presentes).  

2. Rodem o MaxxPI2 e guardem o tempo e velocidade de processamento obtida para 
o calculo de PI com 8M (milhões de casas decimais) e  16M. 

3. Executem mais duas instâncias do MaxxPI2 e repitam o experimento anterior 
(todas com a mesma prioridade). 

4. Repitam o experimento anterior alterando as prioridades dos processos. Atribuam 
prioridade acima do normal, normal e abaixo do normal de forma que cada um 
deles tenha uma prioridade diferente. 

5. Repitam o experimento anterior alterando as prioridades dos processos. Atribuam 
a um processo prioridade acima do normal e os outros dois abaixo do normal. 

6. Cada experimento deve ser realizado pelo menos três vezes. 
 

Passo 4 (Equipe) 

Apresentem um relatório de no máximo 3 páginas seguindo o padrão da ABNT contendo: 
1. Descrição do equipamento utilizado no teste (sistema operacional e descrição do 

hardware). 
2. Tabela com sumário com os resultados obtidos nos experimentos. 
3. Análise dos resultados: 

a. Comparação dos valores médios obtidos em cada cenário; 
b. Análise dos resultados (se resultados forma os esperados); 
c. Análise de como o sistema operacional escolhido lida com processamento em 

paralelo de tarefas e o sistema de prioridades;  
d. Análise a respeito do uso do processador, memória e responsividade 

observadas durante os experimentos. 
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ETAPA 4 (tempo para realização: 5 horas)  
 

� Aula tema: Processos e Threads. Gerência do processador. Gerência de memória. 
Gerência de dispositivos. 
 
Esta atividade é importante para que você reforce os conceitos vistos em sala de aula e 

os correlacione com um cenário real. No caso a comportamento dos processos em ambientes 
multiprocessados. 

Para realizá-la é importante seguir os passos descritos. 
 

PASSOS 
 
Passo 1 (Aluno) 

Leia o texto a seguir: 
 Após observar um período em que o poder computacional dos processadores cresceu 
a uma taxa alta, a atual tecnologia de produção chegou a uma barreira. Durante esse período, 
a forma básica de se obter esse ganho teve como base o aumento do clock do núcleo dos 
processadores. O efeito colateral dessa abordagem é a constante necessidade do aumento de 
energia gasta e a dissipação do calor gerado. A projeção dos altos níveis de consumo e gastos 
com sistemas de refrigeração necessários tornava proibitiva a evolução deste modelo. Neste 
momento, assim como no passado, o processamento com múltiplos processadores forneceu a 
solução para continuar a evolução do poder computacional disponível. Entretanto, essa 
abordagem não garante sempre o aumento de desempenho. Caso a tarefa não possa ser 
paralelizada, não existe ganho algum na utilização de arquiteturas paralelas. Muitas vezes o 
problema a ser resolvido tem a característica de uma execução essencialmente serial. 

Outra característica ao se analisar o comportamento de processos é o tipo de recurso 
que mais utiliza. Dois tipos se destacam: processos CPU-Bound e I/O-Bound. O primeiro 
tipo de processo demanda um uso mais intenso do processador para finalizar enquanto o 
segundo é limitado pelo tempo gasto nas operações de I/O (Input/Output – entrada/saída). 

 
Passo 2 (Equipe) 

Identifiquem e analise os processos e suas características em um ambiente multiprocessado. 
Além do Process Lasso utilizado na etapa anterior, também será utilizado o Process Explorer 
<http://docs.google.com/leaf?id=0BwUTiuXqWEJsYmNhM2I4YTItYTMyNi00OGVlLTk3Nj
YtYzU5ZmRhOGIyZDNj&hl=pt_BR>. Acesso em: 18 set. 2011. Ambos realizam basicamente 
a mesma tarefa, mas o Process Explorer apresenta uma interface gráfica com mais dados 
referentes a uso de memória e requisições de I/O, fator importante para as atividades desta 
etapa.  Serão utilizados os programas MaxPI2, Prime95 
<http://docs.google.com/leaf?id=0BwUTiuXqWEJsMjExMGI3NjQtMDFlYy00OTQ1LWE5N
2EtMzc1MDY4NjU2MjRi&hl=pt_BR>, Winrar 
<http://docs.google.com/leaf?id=0BwUtiuXqWEJsNmJkNGMxNzAtNDMyOC00OWViLW
EzZjItZjNiNWVkNTQ2MDZj&hl=pt_BR> e 7zip 
<https://docs.google.com/leaf?id=0BwUTiuXqWEJsNGQ0Njk0NDQtMjliMi00MzIwLWE3
MWYtMWQxZTE0ODJkODhl&hl=pt_BR>. Acessos em: 18 set. 2011. O Prime95 cria até 4 
threads basicamente com a finalidade de utilizar ao máximo os recursos de um sistema (tanto 
processador como de memória). Os programas Winrar e 7zip são compactadores de 
arquivos. O exercício foi dimensionado para ser executado em sistemas multiprocessados. 
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Este passo contém as seguintes fases: 
1. Executem o Process Lasso e o Process Explorer. No segundo programa, habilitem 

a visualização gráfica dos recursos do sistema (no menu view, sytem 
information); 

2. Analisem o significado das informações disponíveis na janela system informatio. 
3. Observem os processos ativos no sistema e identificar os que necessitam de 

maior quantidade de memória. 
4. Rodem o MaxxPI2 (mínimo 4M). 

a. Analisem a porcentagem de CPU utilizada total e a parcial para cada núcleo 
disponível; 

b. Quantidade de memória física utilizada e operações de I/O; 
c. Armazenem o tempo e velocidade obtidos; 
d. Alterem a afinidade do processo a um núcleo apenas e repetir o experimento. 

5. Rodem o Prime95 com a quantidade de threads igual ao número de núcleos (no 
menu options, torture test pode ser escolhido o tipo de teste e número de threads  de 
teste a serem criadas). 
a. Executem o Prime95 nas três opções (smallFFTs, In-place large FFTs Blend) 

durante alguns minutos; 
b. Analisem o comportamento e repita o teste associando o Prime 95 a apenas um 

núcleo. 
6. Utilizem os programas Winrar e 7zip para compactar arquivos. 

a. O(s) arquivo(s) deve(m) ter no mínimo 300 MB; 
b. Verifiquem para cada um a utilização dos núcleos disponíveis; 
c. Quantidade de memória utilizada e operações de I/O; 
d. Executem os mesmos testes associado a apenas um núcleo. 

 
Passo 3 (Equipe) 

Apresentem um relatório de no máximo cinco (5) páginas seguindo o padrão da ABNT 
contendo: 

1. Descrição do equipamento utilizado no teste (sistema operacional e descrição do 
hardware). 

2. Análise dos resultados: 
a. Análise dos valores médios obtidos em cada cenário; 
b. Análise se os resultados foram os esperados; 
c. Análise das características dos processos ativos no sistema logo após o seu 

início; 
d. Tabela comparando o resultado obtido pelos programas nos modos mono e 

multiprocessados; 
e. Análise das características de cada um dos programas utilizados nesta etapa 

(tipo de processo, comportamento em ambiente monoprocessado e 
multiprocessado, utilização de memória e operações de I/O).  


