
Relatório Tutoria 2  

A atividade iniciou-se às 15:15 

 Nessa tutoria o intuito foi mostrar como se comportam, os sistema 

operacional, o processador, e as memórias principal e secundária no momento 

em que o programa é executado em um computador. Para isso associamos o 

funcionamento de uma pizzaria. 

 Fizemos alusão ao processo de pedido de uma pizza por um cliente até 

o momento em que ela é entregue para ele, assim, cada cliente da pizzaria 

representa o usuário do computador, o pedido é feito ao garçom que nesse 

cenário representa o sistema operacional, com quem o usuário se comunica, o 

garçom entrega a comanda com o pedido do cliente a cozinha, onde 

acontecera a preparação da pizza, em seguida o processador, representado 

pelo chefe de cozinha, administra o que deve ser colocado na pizza, e tudo que 

é necessário para sua preparação, assim, todos esses utensílios e ingredientes 

estão armazenados na cozinha, em armários, gavetas ou mesmo na geladeira, 

que nesse caso representam as memórias, alguns utensílios ficam mais 

próximos ou por serem mais frequentemente usados, são os principais objetos 

e devem estar ao alcance do chefe, como um dado que fica armazenado na 

memória principal. 

 Além dessa explicação inicial, fizemos a aplicação de um teste de mesa, 

para que os alunos executassem o sequencia de passos correspondente ao 

teste e sentir quais as dificuldades apresentadas pelos alunos. Fizemos então 

um exemplo simples de teste de mesa para que os alunos visualizassem sua 

execução. 

Alguns pontos importantes observados durante a tutoria:  

- Os alunos não sabiam o que era um teste de mesa; 

- Um aluno foi ao quadro para, ajudado pelo grupo pudesse executá-lo; 

- observamos que os alunos sentiam dificuldades em saber qual a diferença de 

um valor ser impresso na tela ou o valor está armazenado na memória. 

- Explicamos porque as variáveis possuem tipos diferentes, o que significa 

dizer que cada uma aloca um lugar diferente na memória. 

- O material precisava ser revisto antes da atividade, pois não ficou claro como 

um compilador Phyton está armazenado na memória RAM 

- Explicar porque algumas operações tem prioridade pelas outras. 

 

 



 


