
 

 

Revisão para prova oficial (capítulos 6 ao 12) – Sistemas Operacionais 

Prof. André Luís Belini – 1. Sem. TADS 

 

Instruções sobre essa revisão: 

As questões que se seguem, tem por objetivo reforçar o conteúdo visto ao longo do 

semestre. Elas abordam todo o conteúdo do PLT e focam pontos principais. Responda a 

essas questões com bastante atenção e procure sanar suas dúvidas.  Vocês não precisam me 

entregar nada e também essa atividade não irá valer nenhum ponto extra, servindo apenas 

como revisão para a avaliação oficial. Lembro que todas as respostas estão no seu PLT 73. 

 

1. Defina o conceito de threads. 

2. O que é um ambiente multithread e quais as vantagens de sua utilização? 

3. Como o uso de threads pode melhorar o desempenho de aplicações paralelas em 

ambientes com múltiplos processadores? 

4. Defina o que é uma aplicação concorrente e dê um exemplo de sua utilização. 

5. O que é exclusão mútua e como é implementada? 

6. Qual o problema com a solução que desabilita as interrupções para implementar a 

exclusão mútua? 

7. O que é um deadlock, quais as condições para obtê-lo e quais as soluções possíveis? 

8. O que é a política de escalonamento de um sistema operacional? 

9. Qual a diferença entre os escalonamentos FIFO e circular? 

10. Qual a diferença entre preempção por tempo e preempção por prioridade? 

11. Quais os benefícios oferecidos pela técnica de memória virtual? Como este conceito 

permite que um programa e seus dados ultrapassem os limites da memória principal? 

12. Por que o mapeamento deve ser feito em blocos e não sobre células individuais? 

13. Diferencie página virtual de página real. 



14. Explique o modelo de camadas aplicado na gerência de dispositivos. 

15. Qual a principal finalidade das rotinas de E/S? 

16. Qual a principal função de um device driver? 

17. Explique o funcionamento da técnica de DMA e sua principal vantagem. 

18. Qual a importância dos algoritmos de substituição de páginas? De pelo menos 3 

exemplos, explicando resumidamente seu funcionamento. 

19. Explique a técnica de overlay. 

20. O que é o trashing? 

21. Explique de forma resumida a alocação encadeada, no processo de gerência de 

arquivos. 

 


