
Introdução 
 

No início os computadores faziam a      

execução de todas as ações de      

maneira sequencial, porém com o     

passar do tempo e a necessidade da       

realização de multitarefas, os    

computadores mais modernos   

trabalham com técnicas que permitem     

este formato de execução 

 

Processos 
 

Processo é um programa em execução,      

este contendo uma enorme estrutura que      

carrega todas as dependências que o      

programa necessitará em sua execução,     

seja estes outros processos ou serviços. 

É importante ter definido que um      

programa é uma entidade passiva, que      

fica armazenada no disco rígido ou em       

qualquer outro dispositivo de    

armazenamento, já o processo é uma      

entidade ativa, que utiliza de recursos de       

hardware, como contadores de programa     

e instruções específicas. 

 

Estrutura de um processo 
 

No início os computadores não eram      

capazes de executar vários processos     

de uma única vez, porém com as       

evoluções tecnológicas este cenário    

mudou e o que antes eram single       

process (Em português processo    

único) passou a ser mult-process     

(Multi processo). Mas o fato é que       

mesmo os computadores evoluindo e     

trabalhando com vários processos de     

uma única vez, a verdade é que       

nenhum computador trabalha   

executando todos os processos de     

uma única vez, o que é feito é a troca          

simultânea entre os processos o que      

passa a impressão ao usuário de que       

todos os processos estão sendo     

executados ao mesmo tempo. Este     

conceito de pseudo-paralelismo é    

chamado de multiprogramação. 

Abaixo um exemplo de como funciona      

um processador multiprogramado. 

 

 

Fonte: Dr. Márcio Ândrei 

 



Esta primeira figura mostra os     

processos sendo armazenados na    

memória. Neste caso são três     

processos sendo executados A,B,C,D 

 

 

Fonte: Dr. Márcio Ândrei 

 

Esta segunda imagem ilustra que cada      

processo tem seu contador de     

programa, este responsável pela    

indicação da posição atual na     

sequência de execução do processo.  

 

 

Fonte: Dr. Márcio Ândrei 

 

E a terceira figura mostra o tempo em        

que os processos estão sendo     

executados, perceba que os passos     

representam um sendo executado,    

depois vai para outro processo e em       

seguida retorna a outro. 

 

Criação de processos 
 

Os processos são criados para suprir      

a necessidade de algum programa,     

porém há muitas maneiras de realizar      

a criação de processos e são elas: 

 

● Início do sistema; 

● Execução de uma chamada de     

sistema de criação de    

processo por um 

● processo em execução; 

● Uma requisição do usuário para     

criar um novo processo; 

● Início de um Job em lote. 

 

Boa parte dos processos que serão      

criados por um usuário é iniciado no       

momento em que o sistema     

operacional começa a trabalhar,    

alguns desses são visíveis para o      

usuário, mas boa parte trabalha de      

forma silenciosa, estes processos são     

denominados daemons . 



Abaixo um exemplo de um script      

chamando um processo. 

 

 

Fonte: O autor 

 

Veja que até mesmo scripts podem      

realizar a chamada de processo. 

E ainda há os subprocess estes que       

são executados junto a outros     

programas para realizar pequenas    

funções, trabalham em um sistema     

hierárquico onde os subprocessos só     

existem se houver um processo de      

nível maior sendo executado. 

Na hierarquia dos processos, em     

sistemas POSIX os processos são     

separados entre pais e filhos, onde os       

filhos podem criar seus próprios     

processos e assim por diante, e todos       

estes são separados em grupos de      

processos para que quando um sinal      

for emitido para parar o programa      

todos os dependentes irão parar     

imediatamente, todos de uma vez. 

Os processos ainda podem apresentar     

dois estados diferentes, Running e Not      

Running , estão são os responsáveis     

em dizer se o programa está ou não        

em execução. 

Por fim há ainda as maneiras de       

fechar um processo e são elas: 

 

● Saída normal (voluntária); 

● Saída por erro (voluntária); 

● Erro fatal (involuntário); 

● Cancelamento por um outro    

processo (involuntário); 

 

Threads 

 
“Threads são linhas de execuções que      

compartilham a área de memória com      

outras linhas, diferente do processo     

tradicional, que conta com uma área      

de memória própria.” RAPHAEL(2014) 

 

Para que se tenha um melhor      

entendimento das threads é    

necessário entender a sua relação     

com os processos. Os processos são      

criados pelo sistema operacional,    

contendo informações sobre os    

recursos utilizados, e as threads     



utilizam destes recursos   

disponibilizados nos processos para    

executar outros processos ou funções. 

As threads não são programas mas      

trabalham dentro deles. Elas são as      

responsáveis em realizar múltiplas    

tarefas sem que o usuário perceba      

que estão sendo feitas uma de cada       

vez. Em programas simples existem é      

possível encontrar apenas uma única     

thread , estes chamados de    

single-thread,  veja a figura abaixo: 

 

 

Fonte: Dr. Jacques Philippe Sauvé 

 

Perceba que a Thread está sendo      

executada dentro de um programa,     

trabalhando de maneira sequencial.    

Por esta característica as threads     

podem ser em certos momentos     

chamadas de processos, porém isto     

não é certo, uma vez que as threads        

não tem recursos alocados para sua      

execução, ao contrário dos processos.     

Em programas mais bem estruturados     

e com muitos outros recursos existem      

muitas outras threads , e é neste      

momento que se torna interessante.     

Já que essas múltiplas existências     

fazem com que o processador consiga      

realizar muitas tarefas de forma     

dinâmica, sem apresentar   

travamentos. 

Veja a estrutura de um programa com       

múltiplas threads . 

 

 

Fonte: Dr. Jacques Philippe Sauvé 

 

Vale lembrar que toda esta estrutura      

roda utilizando recursos alocado para     

os processos, assim as threads devem      

ser bem definidas em sua ação. Um       

exemplo de programa que trabalha     

utilizando muitas threads são os     

navegadores, pois a cada função por      

ele executada, como abrir aba, descer      

a página, ou qualquer outra função é       

realizada por threads. 



Porém as threads não precisam ser      

algo complicado, muitas das vezes as      

threads acabam sendo simples, já que      

realizam uma única função. Para que      

fique claro abaixo há um código feito       

em python, este executa a uma thread       

simples que ficará exibindo    

mensagens com a data ea hora do       

dia. 

 

 

Fonte: Adaptado de ZeldaniBlog 

 

Conclusão 
 

É importante notar que os conceitos      

utilizados por trás dos processos e      

threads são bastante simples mas de      

grande valia em qualquer tipo de      

sistema. Outro fato é que sem esses       

os processadores teriam de ser muito      

mais potentes para executar as     

atividades diárias que são exercidas     

por todos. 
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