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capítulo 1
Arquitetura de computadores

A arquitetura de um computador digital1 pode ser definida por meio da tecnolo-
gia de seus componentes e pela forma como eles são organizados internamente. 
Esses componentes são agrupados em quatro classes distintas: controladores, 
memórias, barramentos e dispositivos de entrada e saída.

O restante deste capítulo apresentará conceitos associados às quatro clas-
ses citadas anteriormente com exceção dos dispositivos de entrada e saída, os 
quais fogem do escopo deste livro. Também não será apresentada a história do 
surgimento dos computadores. Para saber mais sobre esse assunto, consulte as 
obras indicadas na leitura recomendada deste mesmo capítulo.

1.1 Processadores
O processador é o principal controlador de um sistema microprocessado, e sua 
velocidade de processamento (expressa em frequência) dita o desempenho do 
sistema. Seguindo a linha de evolução, os processadores estão se tornando mais 
rápidos e menores, sendo comum encontrar controladores com velocidade de 
1 GHz e tamanho suficientemente pequeno para ser inserido em dispositivos 
móveis (telefones celulares, tablets etc.). Contrastando com a tecnologia de al-
guns anos atrás, pela qual os computadores de mesa (desktops) não possuíam 
tal capacidade.

Atualmente há duas linhas de desenvolvimento de novos processadores: 
os destinados aos dispositivos de alto desempenho que realizam grande carga 
de processamento (servidores de banco de dados, computadores destinados à 

1 Um computador por definição [1,2] não necessita ser digital, porém daqui em diante o termo 
computador fará referência apenas aos computadores digitais.
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computação científica etc.) e os destinados aos dispositivos embarcados que 
requerem baixo consumo de energia (laptops, telefones celulares, tablets etc.).

Visando a essas duas linhas de desenvolvimento, vários aprimoramentos 
surgiram, dentre eles, a inserção de diversos núcleos2 em um único processador 
e a alteração da frequência de processamento das operações sob demanda3.

1.1.1 Instruções
Todas as operações realizadas em um computador passam necessariamente 
pelo processador, seja direta ou indiretamente. Essas operações são compostas 
de estruturas especiais denominadas instruções, as quais são responsáveis por 
dizer ao processador como realizar uma determinada tarefa, ou melhor, uma 
operação.

Quando analisadas no âmbito da máquina, as instruções são sinais elétri-
cos que trafegam pelas faixas dos circuitos integrados contidos na placa-mãe 
dos computadores. Cada faixa pode conter várias vias, cada qual permitindo 
o tráfego de um sinal elétrico por vez; esses sinais são representados compu-
tacionalmente por um bit. Atualmente os circuitos integrados das placas-mãe 
disponíveis para compra possuem faixas de 16, 32 e 64 vias.

Como as instruções são formadas por bits, seus tamanhos ficam em um 
primeiro momento condicionados ao número de vias por faixa. É possível 
formalizar a relação entre vias, bits e instruções como: quanto maior o número 
de vias por faixa, mais bits podem compor as instruções que as percorrem e 
consequentemente mais informações podem ser representadas. Além do tama-
nho, o formato também contribui para o poder de representação das instruções. 
Os conjuntos de instruções mais populares são o Reduced Instruction Set 
Computer (RISC), o Complex Instruction Set Computer (CISC) e o conjunto 
híbrido formado por instruções RISC e CISC.

O conjunto RISC é formado por um número reduzido de instruções bem 
definidas, relativamente rápidas para serem processadas e que oferecem compa-
tibilidade satisfatória entre sistemas operacionais distintos. Contudo, para que 
uma única operação seja executada, pode ser necessária mais de uma instrução 
RISC, o que acarreta um acréscimo no tempo para a obtenção do resultado. 

2 O núcleo é a parte do processador que contém os componentes que realizam o processamento 
de fato, os demais componentes contidos nas outras partes do processador apenas auxiliam 
a execução de operações.

3 Tecnologia Turbo Boost da fabricante de processadores Intel – www.intel.com/portugues/technology/
turboboost/
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Já o CISC se diferencia do RISC por possuir um conjunto com um número 
maior de instruções caracterizadas por serem mais complexas e focadas em 
um fabricante de processadores específico. Em sua maioria, as instruções CISC 
realizam uma operação completa em uma única instrução, porém a comple-
xidade agregada à instrução pode reduzir a compatibilidade entre sistemas 
operacionais.

O modelo híbrido tenta aliar o melhor do mundo RISC e do CISC: a compa-
tibilidade entre sistemas operacionais e a velocidade para realizar operações. O 
conjunto de instruções RISC é utilizado para realizar as operações executadas 
pelo sistema operacional; quando chegam ao processador, essas instruções são 
convertidas em instruções CISC. Assim os desenvolvedores dos processadores 
podem implementar melhorias em seu conjunto interno de instruções e ao 
mesmo tempo manter a compatibilidade entre sistemas operacionais. O uso 
desse modelo híbrido acrescenta um overhead4 à execução das operações em 
virtude do tempo desprendido com a conversão de instruções.

1.1.2 Pipeline
Um processador é composto de um conjunto de blocos com funcionalidades 
distintas e bem definidas. Nos primórdios da computação digital, o processa-
mento5 de instruções era realizado de forma sequencial, isto é, uma instrução 
deveria percorrer todos os blocos do processador para que a próxima instrução 
pudesse iniciar o ciclo de processamento.

Conforme o desempenho dos computadores foi evoluindo, demandou-se 
o processamento de um maior número de instruções. Essa demanda revelou 
um problema inerente: por mais que um processador aumentasse a frequência 
de processamento, somente uma instrução poderia ser processada por vez. 
Diante desse problema, pesquisadores observaram que alguns blocos do pro-
cessador eram liberados logo após a utilização, então perceberam que não era 
necessário esperar uma instrução passar por todos os blocos do processador 
para a próxima instrução iniciar seu ciclo de processamento. Foi então criado 
o conceito de pipeline.

Pipeline é uma técnica que permite que uma ou mais instruções iniciem a 
execução antes do fim do processamento de uma instrução anterior. Um pipe-
line teórico, que será considerado nesta seção, tem cinco estágios; cada estágio 
é um subconjunto de blocos responsável por realizar uma tarefa específica.
4 Tempo adicional inserido em um processo.
5 O termo “processamento” neste contexto significa que uma instrução está no momento uti-

lizando um dos blocos do processador.



27Capítulo 1 ■ Arquitetura de computadores

Os cinco estágios do pipeline teórico, considerando a execução de uma 
instrução, são:

1. Busca da instrução (IF6).

2. Decodificação da instrução (ID).

3. Execução das instruções (ALU).

4. Acesso à memória (MEM).

5. Escrita do resultado da execução da instrução na memória (WB).

Para que as instruções possam trafegar pelos estágios, a técnica pipeline 
utiliza um conjunto de memórias (Seção 1.3). Denominados registradores de 
transição ou de fronteira, são responsáveis por armazenar informações durante 
a transição dos estágios do pipeline. O número de registradores está direta-
mente associado ao número de estágios do processador, para um pipeline de N 
estágios tem-se N - 1 registradores de transição. No pipeline de cinco estágios 
(Figura 1.1), observam-se quatro registradores de fronteira: IF-ID, ID-ALU, 
ALU-MEM e MEM-WB.

ALU MEM WBIF ID

ID-ALUIF-ID ALU-MEN MEN-WB

Figura 1.1 – Pipeline teórico com cinco estágios e seus respectivos registradores de fronteira, 
onde cada estágio demora um ciclo (um ciclo de clock − 1 Cc) para realizar sua tarefa.

O principal resultado da técnica pipeline é relacionado à quantidade de 
instruções executadas. Em processadores que implementam pipeline não há um 
aumento na velocidade de execução das instruções, pelo contrário, a duração 
da execução é incrementada por conta do tempo desprendido pela instrução 
durante a passagem pelos registradores de transição. O que de fato a técnica 
pipeline realiza é aumentar o número de instruções dentro do processador, o 
que consequentemente aumenta o número de instruções que são executadas 
por unidade de tempo (instruções que saem do processador). 

A medida que sumariza o número de instruções executadas por unidade 
de tempo recebe o nome de throughput. O throughput de um processador (TP) 
que implementa pipeline é obtido por meio da equação 1.1, definida em [2], 

6 As siglas usadas são referentes aos nomes dos estágios em inglês.
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em que T significa o tempo de execução completa de uma instrução, e N, o 
número de estágios que o pipeline contém.

N
TTP rsemPipelineprocessado

  (Equação 1.1)

Os números de estágios de um pipeline podem variar entre processadores, 
sendo essa uma característica inerente ao fabricante e ao modelo do processador, 
e não à arquitetura propriamente dita. Na tabela 1.1 é apresentado o número 
de estágios dos pipelines contidos em alguns dos processadores da AMD e da 
Intel, empresas líderes mundiais em fabricação de processadores.

Tabela 1.1 – Número de estágios dos pipelines contidos em diversos modelos de 
processadores das fabricantes AMD e Intel

AMD Estágios Intel Estágios

K5 5 Pentium I 5

K6-2 5 Pentium II 10

K6-3 5 Pentium III 10

Athlon 32 11 Pentium IV 20

1.1.2.1 Dependências entre instruções

Além do tempo desperdiçado com a passagem das instruções pelos estágios, a 
pipeline possui outros pontos negativos que podem deteriorar a técnica. Den-
tre os pontos negativos está a dependência de dados que ocorre quando uma 
instrução necessita do resultado de uma instrução antecessora que ainda está 
sendo processada, isto é, está em um dos estágios do pipeline.

Entretanto, para processar as instruções dependentes minimizando o im-
pacto no pipeline, é possível inserir no processo intervalos de tempo (também 
conhecidos como bolhas). Essas bolhas têm como objetivo retardar a execução 
da instrução dependente até que os dados oriundos da instrução antecessora 
estejam prontos. A inserção de bolha se apresenta como uma solução simples 
para problemas de dependência, porém o seu uso gera outro problema: o con-
gestionamento das instruções subsequentes à instrução em espera.

No exemplo apresentado na figura 1.2 (adaptado do livro [2]), são apre-
sentadas duas instruções representadas em linguagem de montagem: DSUB 
(subtração) e DADD (adição). Verifica-se no exemplo que a instrução DSUB 
necessita do resultado da instrução DADD armazenado no registrador R1. A 
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forma como as instruções se comportam no processador considerando um 
pipeline clássico e a inserção de bolhas para resolver as dependências é exibida 
na figura 1.2.

DSUB R1, R2, R3
DADD R5, R1, R4

DSUB

DADD

IF ID ALU MEM WB

IF ID ALU MEM WBBOLHA

Figura 1.2 – Para ambas as instruções, os dois registradores mais à direita contêm os 
operandos, e os registradores mais à esquerda (R1 e R5) são os destinos dos respectivos 

resultados. Observa-se que DADD necessita do resultado de DSUB que será armazenado 
em R1 somente quando a instrução completar o estágio WB. Sendo assim, é necessária 

a inserção de uma bolha no estágio WB para que DADD possa executar corretamente a 
operação de adição.

1.2 Barramentos
Barramentos são canais de comunicação entre os dispositivos de um compu-
tador. Fisicamente, representam o agrupamento de vias de comunicação onde 
trafegam os sinais elétricos que do ponto de vista dos softwares são tratados 
como dados (um sinal elétrico é igual a 1 bit). Os barramentos podem ser 
compartilhados, isto é, mais de um componente pode usá-lo ordenadamente, 
o que pode diminuir seu desempenho. Além do compartilhamento, o barra-
mento se submete a outros fatores relacionados ao tráfego de bits (quantidade, 
dados simultâneos e velocidade de transmissão) que também influenciam no 
desempenho final.

Alguns autores classificam os barramentos de acordo com os componentes 
que são interligados, assim são agrupados em barramento do processador, 
barramento de memória e barramentos de entrada e saída. O barramento do 
processador é o que tem melhor desempenho, pois precisa fornecer respostas 
rápidas. É usado para comunicação interna do processador, porém também 
pode ser usado para realizar a comunicação externa com outros componentes.

O barramento de memória realiza a comunicação do processador com a 
memória principal e está condicionado à velocidade da memória, que é mais 
lenta em relação ao processador. Se não houvesse essa condição, o processador 
ofereceria ou requisitaria dados em uma velocidade maior que a memória 
poderia manipular, causando com isso erros incontornáveis.
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Os demais componentes e dispositivos de um computador utilizam os bar-
ramentos de entrada e saída para comunicação. São os barramentos que estão 
presentes em maior quantidade. Existem várias tecnologias de barramentos, 
todas elas implementadas com o objetivo de alcançar um maior desempenho 
e/ou generalidade na integração de dispositivos e componentes.

Abaixo, alguns dos barramentos de entrada e saída extraídos do livro [3], 
assim como alguns exemplos de dispositivos que realizam a comunicação:

•	 Accelerated	Graphics	Port	(AGP)	−	vídeo.

•	 Audio	Modem	Rise	(AMR)	−	modem,	rede	e	som.

•	 Extended	Industry	Standard	Architecture	(EISA)	−	placas	de	expansão7.

•	 FireWire	−	máquinas	digitais,	filmadoras	digitais	etc.

•	 Infrared	Data	Association	(IrDA)	−	laptops,	impressoras,	telefones	etc.

•	 Industry	Standard	Architecture	(ISA)	−	placas	de	expansão.

•	 Peripheral	Component	Interconnect	(PCI)	−	placas	de	expansão.

•	 Peripheral	Component	Interconnect	Express	(PCI	Express)	−	placas	de	
expansão.

•	 Serial	ATA	(SATA)	−	dispositivos	de	armazenamento.

•	 Small	Computer	System	Interface	(SCSI)	−	discos	rígidos,	impressoras,	
scanners etc.

•	 Universal	Serial	Bus	(USB)	−	câmeras	digitais,	impressoras	etc.

1.3 Memórias
Memórias são dispositivos com a capacidade de reter dados de programas e de 
usuários. As memórias são organizadas em blocos de tamanho fixo (também 
denominados células), onde cada bloco deve possuir um endereço inequívoco 
usado para permitir o armazenamento (escrita) e a recuperação (leitura) de 
dados naquela posição. As memórias podem ter caráter dinâmico com tempo 
de armazenamento reduzido ou estático que tem o tempo de armazenamento 
dos dados estendido.

As memórias possuem um conjunto finito de características comuns que 
se relacionam entre si permitindo a classificação delas em dois tipos distintos: 
as primárias e as secundárias. 

7 Placas de expansão neste contexto são aquelas que expandem a capacidade de um computador, 
por exemplo, modems, placas de redes, entre outras.
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Dentre as características estão:

•	 Capacidade – quantidade de dados que podem ser armazenados.

•	 Composição – os componentes utilizados (mecânicos ou não).

•	 Velocidade – tempo de acesso e de transferência dos dados armazenados.

•	 Volatilidade – tempo de retenção dos dados na memória.

1.3.1 Memória primária
Esse tipo de memória também é encontrado na literatura com o nome de 
memória real. As memórias primárias são indispensáveis para a utilização dos 
computadores atuais, pois esses necessitam, para serem ativados, que todos os 
programas requeridos à sua inicialização e efetiva utilização (drivers de dis-
positivos, sistemas operacionais, entre outros) estejam alocados na memória 
principal para que possam entrar em execução.

As memórias principais tem velocidades de acesso aos dados armazenados 
maiores que as memórias secundárias, pois não dispõem de componentes 
mecânicos. Consequentemente os dispositivos de memória principal têm um 
custo mais elevado por unidade de armazenamento8 por conta dos componentes 
empregados e da tecnologia envolvida em sua fabricação.

Existem ao todo quatro tipos de memórias principais (reais): as Random 
Access Memory (RAM), as Read Only Memory (ROM), as memórias cache e os 
registradores. As memórias RAM permitem que os dados sejam escritos em blocos 
aleatórios e lidos a partir dos endereços desses blocos, sendo que o mapeamento 
bloco lógico-físico é realizado na inicialização do dispositivo de memória (salvo 
algumas exceções, como os endereços reservados para o sistema operacional). 
Porém é uma memória com baixo nível de retenção de dados – quando o com-
putador é desligado, todos os dados contidos na RAM são perdidos.

As memórias ROM têm como característica principal a proteção dos dados 
armazenados. Todos os dados contidos nas ROM são armazenados utilizando 
processos não triviais, o que torna difícil a gravação corriqueira nesse tipo de 
memória. São usadas para armazenar instruções sobre o dispositivo em que 
estão contidas, como, por exemplo, a rotina de ativação e teste de uma placa 
de rede. As memórias ROM são encontradas em placas de rede, de vídeo, en-
tre outros dispositivos que necessitam realizar algumas funções predefinidas 
independentes do SO (as memórias BIOS dos computadores são exemplos de 
memória ROM).

8 Nesta subseção será considerado o Byte (8 bits) como unidade de armazenamento.
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A cache é uma modalidade de memória extremamente rápida, porém com 
um custo por byte proporcionalmente elevado. É usada como fator de norma-
lização entre componentes com velocidades distintas dentro do computador. 
Isso é necessário em casos como o das memórias RAM, que não alcançam 
velocidade de acesso suficiente para acompanhar a velocidade do processador 
e, para não reduzi-la drasticamente, utiliza memórias cache para enviar dados 
antecipadamente ao processador. 

Por fim, os registradores (já mencionados na seção 1.1.2) são tipos de memó-
rias de alto desempenho contidas em sua grande maioria dentro dos controla-
dores. Por serem memórias de alto desempenho, possuem custo mais elevado 
que as demais. Existem dois tipos de registradores: os registradores de base e os 
registradores de dados. Os registradores de base armazenam referências, como, 
por exemplo, o endereço de variáveis. Já os registradores de dados armazenam 
valores propriamente ditos, como números inteiros e de ponto flutuante, por 
exemplo.

1.3.2 Memória secundária
Ao contrário das memórias primárias descritas na subseção anterior, o foco das 
memórias secundárias é o volume e o período de armazenamento dos dados. 
A velocidade é comprometida pelos fatores relacionados aos componentes 
mecânicos envolvidos na composição dessas memórias, sendo que o acesso a 
esses dispositivos é considerado o gargalo do sistema.

Como são lentas por causa dos componentes mecânicos envolvidos na sua 
composição, evita-se que as memórias secundárias acessem o processador ou 
a memória primária diretamente. Para enviar dados da memória secundária 
para a memória primária usam-se métodos como o Direct Memory Access 
(DMA) e as interrupções de sistemas.

Dentre as memórias secundárias estão os Hard Disks (HD), os DVDs, o Blu-
-Ray, as fitas magnéticas, entre outros. Desses dispositivos, os mais populares 
são os HDs, que têm grande capacidade de armazenamento (com tamanho que 
chega a vários terabytes9), o que permite arquivar todos os dados de programas 
e de usuários que não estejam em execução. 

Um HD é composto fisicamente de um conjunto de discos de duas faces 
posicionados uns sobre os outros. Para cada face contida em um disco existe 
uma cabeça independente de leitura e escrita. A organização lógica dos discos 

9 1024 Gigabytes.
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é responsabilidade da geometria dos discos que define três elementos: trilhas, 
setores e cilindros. Trilhas são áreas de armazenamento circulares e concêntricas, 
isto é, que têm um centro comum. Os setores são divisões regulares das trilhas 
análogas aos blocos das memórias principais. Os cilindros representam todas 
as trilhas que estão nas mesmas posições em todos os discos, por exemplo, o 
cilindro 1 de um HD é o conjunto de todas as trilhas 1 dos discos presentes. A 
figura 1.3 destaca os discos, as trilhas e os setores de um HD.

Um HD é composto de N discos.
Cada disco possui duas faces.

disco N

face 2

face 2

face 1

face 1

disco 1
setores

disco superfíciedisco perfil

trilha 

Figura 1.3 – Imagem do perfil e da superfície de um dos discos de um HD. Trilhas 
concêntricas definem os cilindros.

O acesso e a leitura de dados no HD são influenciados por uma série de 
tempos oriundos dos procedimentos realizados. Inicialmente, para ler ou escre-
ver dados em um HD, é necessário instruí-lo a posicionar a cabeça de leitura/
escrita correta em uma trilha específica (tempo de busca). Após o posicionamento 
na trilha correta, é necessário deslocar o braço até o setor de interesse (tempo 
de latência). Com o braço posicionado na trilha e no setor corretos, é neces-
sário realizar a transferência dos dados propriamente ditos entre a memória 
secundária e a primária (tempo de transferência). A soma de todos esses tempos 
é denominada tempo de acesso – e sua expressão pode ser vista na equação 1.2. 

ciatransferênlatênciabuscaacesso TTTT 
  (Equação 1.2)
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1.4 Exercícios
01) (CESPE/2011/Correios/Analista de Correios) − As instruções CISC são mais 

simples que as instruções RISC, por isso, os compiladores para máquinas 
CISC são mais complexos, visto que precisam compensar a simplificação 
presente nas instruções. Entretanto, se for usado Pipeline, a complexidade 
do compilador CISC será reduzida, pois a arquitetura pipeline evita a 
necessidade de reordenação inteligente de instruções.

( ) correto;

( ) errado.

02) (FCC/2010/DPE-SP/Agente de Defensoria) − Para o processo de gravação e 
leitura dos dados em um disco rígido, a superfície de uma face do disco 
é dividida fisicamente em trilhas:

a) setores e partições;

b) partições e clusters;

c) e partições;

d) e setores;

e) setores e cilindros.

03) (FCC/2010/TRF – 4ª REGIÃO/Analista Judiciário) − Sobre o acesso direto à 
memória (Direct Memory Access) (DMA) é correto afirmar que:

a) Um canal de acesso à memória (DMA) usa um controlador de entra-
da/saída para gerenciar transferências de dados entre dispositivos de 
entrada/saída e a memória principal.

b) Não é compatível com diversas arquiteturas de barramento.

c) Em arquiteturas legadas, como barramentos ISA, EISA ou MCA, um 
controlador de DMA não consegue gerenciar transferências entre a 
memória principal e dispositivos de entrada/saída.

d) O DMA não melhora de forma significativa o desempenho em sistemas 
que executam grandes números de operações de entrada/saída (por 
exemplo, servidores de grande porte).

e) Barramentos PCI empregam transferência por DMA de terceiros, o 
que requer um controlador para gerenciar o acesso ao barramento.

04) (FCC/2010/MPE-RN/Analista de Tecnologia da Informação) − Na hierarquia 
de velocidade de armazenamento de dados, na sequência da mais alta 
para a mais baixa, se encontram:
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a) memória cache, memória principal, memória secundária e registradores;

b) registradores, memória cache, memória principal e memória secundária;

c) memória principal, memória secundária, memória cache e registradores;

d) memória principal, memória cache, memória secundária e registradores;

e) memória cache, memória secundária, memória principal e registradores.

05) (CESPE/2010/BASA) − A memória cache do computador é um tipo de 
memória intermediária que guarda as informações oriundas da memória 
principal, com a finalidade de agilizar o acesso do processador a essas 
informações.

( ) correto;

( ) errado.

06) (CESPE/2011/Correios/Analista de Correios) − A técnica denominada pipeline 
é mais facilmente implementada nas arquiteturas CISC, em razão de 
essas terem, em comparação com as arquiteturas RISC, instruções com 
estrutura mais homogênea. Essa técnica não permite que instruções 
diferentes sejam executadas simultaneamente.

( ) correto;

( ) errado.

07) (CESPE/2011/Correios/Analista de Correios) − A técnica de pipeline, criada 
para acelerar a velocidade de operação dos dispositivos de E/S, possibilita 
que um processador execute diversas instruções sobrepostas, de modo 
que mais instruções possam ser executadas no mesmo período de tempo.

( ) correto;

( ) errado.

08) (CESPE/2010/TRE-BA/Analista Judiciário) − Firewire, USB, IrDA, AGP e PCI 
Express são barramentos usados para comunicação serial entre dispositivos.

( ) correto;

( ) errado.

09) (ESAF/2009/Receita Federal/Técnico Administrativo) − O processamento e o 
controle das instruções executadas em um computador são funções da:

a) unidade central de processamento;

b) memória secundária;

c) memória principal;
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d) unidade lógica e aritmética;

e) unidade de controle.

10) (CESPE/2009/ANAC/Analista Administrativo/Tecnologia da Informação) − A 
memória principal funciona como memória intermediária para a me-
mória cache sempre que se fizer necessário implementar cache em dois 
níveis.

( ) correto;

( ) errado.

1.5 Gabarito
01) errado

02) e

03) a

04) b

05) correto

06) errado

07) errado

08) errado

09) a

10) errado
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