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Diretivas:

 A atividade é individual. 
 Se você tiver feito alguma anotação sobre o filme poderá utiliza – la. SOMENTE AS SUAS

 Valor 2,0 pontos. 

1) O filme “Piratas do Vale do Silício mostra a criação de três sistemas operacionais.
Quais foram os três sistemas Operacionais mostrados no Filme? 

2) No filme forma mostradas cenas com grandes empresas norte americanas como a
Xerox, A HP e a IBM, qual a participação de cada uma delas para a criação da
microinformática? 

3) Tim Paterson, engenheiro que nos anos 80 trabalhava para a Seattle Computer
Products, foi o real criador do Sistema Operacional que Bill Gates vendeu para a
IBM como se fosse uma invenção própria. Analise o comportamento de Bill Gates
do ponto de vista ético, moral ou mesmo legal.

4) Segundo mostrado no filme quais fatores levaram o Sistema da Microsoft a torna-
se padrão no mercado sistemas operacionais? 

5) A frase  “bons artistas copiam, grandes artistas roubam” de autoria de Pablo
Picasso,  foi  utilizada  das  vezes  no  filme,  primeiramente  por  Steven  Jobs  e
posteriormente por Bill Gates demonstrar a falta de ética na área de informática.
Sobre este tema comente sobre a parte onde no filme é criada a interface gráfica
e a apropriação da mesma por outras empresas 

6) Apesar  de  ser  o  principal  sistema  para  computadores  pessoais  (notebooks  e
desktops) o windows não consegiu o mesmo exito com os dispositivos moveis,
celulares e tablets. Você acredita que num futuro próximo o windows conseguira
sucesso neste mercado ou o Android continuará reinando ou ainda que poderão
surgir  outros  sistemas  para  dispositivos  móveis  mais  eficientes.  Justifique sua
resposta.

7) Faça um resumo do filme Piratas do Vale do Silicío entre 10 e 15 linhas que
demonstre a importância dos personagens Bill Gates e Steven Jobs para a criação
da microinformática. (Valor 1,0 pontos)


