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SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 21174 

Data e hora de realização 

7 de fevereiro de 2022, às 10 horas de Portugal Continental 

Duração da prova 

90 minutos, acrescidos de período de tolerância de 60 min. 

Trabalho a desenvolver 

1. Considere um moderno robot-aspirador, que pode estar num dos 

seguintes estados: 

 

a. estacionado na "docking station", a carregar 
b. em limpeza, deslocando-se pela casa 

c. preso ou bloqueado num obstáculo 

d. com baixa carga de bateria 

 

O utilizador despoleta o início da limpeza, e pode também mandar 

terminá-la quando entender. Mas o robot pode, por si só, terminar a 

operação sempre que considere que já cobriu toda a área de limpeza 

ou quando a bateria tiver pouca carga. O término da operação implica 

sempre o regresso à "docking station". Se ficar preso ou bloqueado, 

terá de ser o utilizador a retirá-lo dessa situação e despoletar a retoma 

da limpeza. 

Apresente o diagrama de uma máquina de estados que represente a 

operação deste aparelho, incluindo as potenciais situações de erro. 
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2. No contexto da execução de programas, explicite as diferenças 

entre os conceitos de thread e de processo. 

 

3. No contexto da administração de sistemas, identifique e justifique 

os problemas de natureza ética ilustrados na situação apresentada 

neste cartoon: 

 

Tradução: 

-Esqueci-me da password. Peço humildemente assistência. 

-Não tenho tempo para tarefas de administração aborrecidas, 

seu idiota! Estou ocupado a atualizar a rede! 

-Podia ter-me dado uma nova password no tempo em que me 

esteve a menorizar. 

-Sim, mas que opção me daria maior satisfação no trabalho? 

 

4. No domínio digital, são considerados níveis de abstração: as 

portas lógicas (logic gates) e os circuitos integrados. Explique por 

palavras suas em que consiste cada um e como se relacionam. 
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Critérios de avaliação e cotação 

Na avaliação do trabalho serão tidos em consideração os seguintes 

critérios e cotações: 

1. Correta aplicação dos conceitos associados às máquinas de 

estados = 4 valores 

2. Correta interpretação dos conceitos: 1 valor; Explicitação das 

diferenças = 1,5 valores 

3. Identificação e justificação dos problemas de natureza ética = 3 

valores 

4. Correta caracterização e relação dos 2 conceitos = 2,5 valores 

Total: 12 valores 

 

 

Normas a respeitar 

Deve redigir o seu E-fólio na Folha de Resolução disponibilizada na 

turma e preencher todos os dados do cabeçalho. 

Nas questões que envolvam diagramas ou notação matemática, pode 

elaborar a resposta em papel e digitalizá-la ou fotografá-la, incluindo-

a como imagem na folha de resolução. Assegure-se que a imagem 

tem resolução suficiente e é legível para poder ser corrigida. 

Todas as páginas do documento devem ser numeradas. 

Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da 

identificação do E-fólio Global, segundo o exemplo apresentado: 

000000efolioG. 



Página 4 de 4 

Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo E-

fólio Global até à data e hora limite de entrega. Evite a entrega 

próximo da hora limite para se precaver contra eventuais problemas. 

O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB. 

Votos de bom trabalho! 

Vitor Rocio 


