LISTA 7 - Resolução
Questão 1)
Não. Durante a execução dos programas, há outros componentes além da memória
principal que podem armazenam dados como registradores, memória cache e memória
secundária.
Questão 2)
a) Identificados por letra (A, B, C, RI, etc). Utilizados para armazenar dados
temporariamente durante a execução de um programa ou para controle interno. Acessíveis
através das instruções.
b) Todos são utilizados para armazenar dados.
c) Errinhos.
d) Eles diferem quanto ao custo, à velocidade de operação, à capacidade de
armazenamento de dados e à localização.do componente.
e) Se diferenciam na forma de transmissão serial de dados. Na forma assíncrona o
intervalo de tempo entre dois caracteres não é fixo. Na síncrona, ele é determinado por
um pulso de clock.



Questão 3)
Special Funcion Registers (SFR) são registradores já determinados para funções
especiais, como carry e borrow. General Purpose Registers (GPR) podem ser usados pelo
programador para armazenar o dado desejado.
Program

Counter (PC): Armazena a posição na memória da instrução em execução.

Stack Pointer: Armazena o endereço do último conteúdo da pilha.

Data Pointer: Armazena o endereço de um dado.

Acumulador: Armazena o resultado das operações do programa.
Timer: Armazena valores e configurações do contador.

Instruction Register: Armazena a instrução lida.



Questão 4)
Através de portas tri-state. As memórias não utilizadas são colocadas em alta
impedância.
Questão 5)
Verdadeiras: a, d, e, f, g
Falsas:
b) A memória principal gasta mais tempo para transferir os dados que a CPU
gasta processando.
c) O barramento de dados é bidirecional e de endereços é unidirecional.
Questão 6)

Tamanho é 211 = 2K palavras.

Questão 7)
Componentes: Memória principal (RAM e ROM), microprocessador (ULA, unidade de
controle e registradores), barramento (dados, endereços e controle) e dispositivos de
entrada/saída.
Em uma operação de soma, a unidade de controle do microprocessador inicia a
operação de leitura através da transferência do(s) endereço(s) de um dos seus registradores, o
endereço dos dados à serem lidos na RAM, para o barramento de endereços. O mesmo é feito
com o endereço da instrução de soma na ROM.
Um sinal de leitura é enviado no barramento de controle. As memórias decodificam os
endereços recebidos e enviam o conteúdo de volta para o microcontrolador evitando conflito de
saída. Os dados são processados na ULA e o resultado é armazenado no registrador
acumulador.

