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AULA PRÁTICA DE PREPARAÇÃO PARA O LAB 3 

CICLOS E SUBROTINAS EM ASSEMBLY 
 

EXERCÍCIOS DA AULA GRAVADA  

 

1. Escreva o código, primeiro em Python e depois em Assembly, que permite calcular a soma dos números de 1 a 9 

utilizando um ciclo. 

 

2. Escreva uma função que recebe como argumentos dois inteiros x, y, e que implemente o seguinte código Python em 

Assembly do P4, retornando o valor final de x+y. A passagem dos parâmetros é efetuada pelos registos, de acordo 

com a convenção descrita no manual do P4. 

def f(x, y): 

 if x + y > 10: 

  x = x – 5 

  y = y - 5 

 else: 

  if x + y < 0: 

   x = x + 5 

   y = y + 5 

 return x + y 

 

3. Escreva o código Assembly que faz a invocação da função anterior com os parâmetros 5 e -6. 

 

4. Escreva o código Assembly da função “igual” que compare duas cadeias de caracteres (STR) terminadas com zero e 

retorna um no caso em que estas são iguais e zero caso contrário. Os dois parâmetros, que são passados por registos, 

correspondem aos endereços da base das duas cadeias de caracteres. 

Por exemplo considere que a cadeia de caracteres “IAC” está representada na memória na posição 0000h. Então a 

memória do P4 estará preenchida da seguinte forma: 

 

0000h ‘I’ (49h em ASCII) 

0001h ‘A’ (41h em ASCII) 

0002h ‘C’ (43h em ASCII) 

0003h 0 

Para indicar a cadeia de caracteres que corresponde a cada argumento da função, passa-se o endereço do primeiro 

caracter. Por exemplo no caso da cadeia de caracteres “IAC” referida no exemplo deve passar o valor 0000h como 

parâmetro. 

 

5. Implemente a função “igual” mas agora de forma recursiva. 
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TRABALHO DE CASA (RESOLVER INDIVIDUALMENTE)  

 

 

Este trabalho deve ser resolvido individualmente e os ficheiros de código devem ser submetidos no Fénix numa pasta 

zipada até dia 2 de Novembro de 2020 às 23:59. Para desenvolvimento e verificação do funcionamento correto do 

código, pode, e deve, ser utilizado o Ambiente de Desenvolvimento P4. 

 

1. Escreva o código Assembly que calcula R1 x 2R2 (isto é, calcula R1 x 2 x ... x 2), através de um ciclo que usa a instrução 

ADD, e não usa SHL nem SHLA. Escreva também o código Python correspondente. 

 

2. Escreva uma função que inverte uma cadeia de caracteres terminada com zero para outra posição de memória. Isto 

é, se a cadeia de caracteres original for “IAC”, o resultado final deverá ser “CAI”. A função recebe dois argumentos 

com os endereços do primeiro caracter de cada uma das cadeias de caracteres. 
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