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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia Informática 

 

Unidade Curricular: 9119115 - Sistemas Operativos 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 523 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luís Garcia 
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Pré-requisitos (se aplicável): n/a. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Esta unidade curricular apresenta os principais conceitos, mecanismos e serviços de um sistema operativo. Os alunos 
aprenderão a aplicar estes conhecimentos no desenvolvimento programas de computador que necessitam de recorrer aos 
serviços do sistema operativo. Com base nos conhecimentos adquiridos nesta unidade curricular os alunos devem conseguir: 

  • Descrever os principais conceitos, mecanismos e serviços de um sistema operativo. 

  • Construir programas de computador que utilizem serviços do sistema para acesso a ficheiros e diretorias. 

  • Construir programas de computador que utilizem mecanismos de concorrência e sincronização. 

  • Construir programas de computador que utilizem mecanismos de comunicação entre processos. 

  • Encontrar informação sobre comandos, mecanismos ou serviços do sistema para a resolução de problemas novos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 1. Introdução aos Sistemas Operativos 

 2. Gestão de Memória 

3. Gestão de Processos 

4. Gestão de Entradas e Saídas 

5. Utilização da Linha de Comando 

6. Programação Sistema com a Linguagem C 

7. Programação Sistema com Ficheiros e Directorias 

8. Programação Sistema com Processos e Threads 

9. Programação Sistema com Mecanismos de Sincronização entre Processos 

10. Programação Sistema com Comunicação entre Processos      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nas aulas de teor mais teórico é apresentado o funcionamento interno dos sistemas operativos através do estudo dos seus 
principais elementos e mecanismos. Estes conhecimentos são transmitidos através dos tópicos 1, 2, 3 e 4. Nas aulas de teor 
mais prático estes conhecimentos são aplicados no desenvolvimento de programas de computador que recorrem aos serviços 
do sistema. A introdução a este tipo de programação é realizada nos tópicos 5 e 6. Nos restantes tópicos (7, 8, 9, 10 e 11) os 
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alunos aprendem a utilizar diversos serviços e mecanismos do sistema operativo. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

•  Apresentação e discussão dos tópicos do curso. 

•  Desenvolvimento de programas simples que ilustram o recurso a serviços e mecanismos do sistema.  

•  Desenvolvimento de um programa de computador mais complexo que utiliza diversos mecanismos e serviços do sistema. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Nas aulas de teor mais teórico são apresentados e discutidos os principais conceitos e mecanismos de um sistema operativo. 
Nestas aulas recorre-se a apresentações eletrónicas que descrevem os vários serviços e mecanismos de um sistema operativo. 
Estas apresentações também resumem os principais conceitos e ideias chave sobre o funcionamento interno dos sistemas 
operativos. 

Para a aplicação destes conhecimentos são apresentados nas aulas práticas programas simples que recorrem aos vários 
serviços do sistema e cuja correta utilização depende de uma compreensão eficaz do funcionamento interno de um sistema 
operativo. Nestas aulas também são propostos diversos exercícios de aplicação direta dos conhecimentos adquiridos, que 
permitem ao aluno aprender a utilizar as diversas chamadas ao sistema. 

Os testes consistem em perguntas teóricas sobre o funcionamento interno dos sistemas operativos e perguntas práticas onde é 
solicitado o desenvolvimento de programas de computador de pequenas dimensões que requerem o recurso a determinados 
serviços e mecanismos do sistema operativo. 

Para que os alunos consigam aplicar os conhecimentos adquiridos a situações reais é proposta a realização de dois trabalhos 
de grupo relacionados entre si. Estes trabalhos de grupo são simultaneamente, um elemento de aprendizagem, e um elemento 
de avaliação dos conhecimentos adquiridos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

• 2 Testes individuais com uma componente teórica, e uma componente prática a realizar no computador. Cada teste cobre 
aproximadamente metade dos conteúdos da unidade curricular. 

• 2 Trabalhos de grupo. Cada trabalho de grupo cobre aproximadamente metade dos conteúdos da unidade curricular. O 
produto dos dois trabalhos de grupo será um programa de computador de alguma dimensão, que utiliza diversos mecanismos e 
serviços do sistema. 
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