
01 - Analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos básicos de Informática.

I. O Chipset é o principal componente de uma placamãe, no qual é possível encontrar os controladores de 
acesso à memória, controladores do barramento IDE, AGP e ISA.
II. O Driver é um conjunto de rotinas que permite ao sistema operacional acessar o periférico, funcionando 
como uma espécie de tradutor entre o dispositivo.
III. Um HD SCSI, ao ser conectado à saída IDE UDMA/66 de uma placamãe,
tem sua velocidade de acesso multiplicada por 66, chegando a uma taxa de transferência da ordem de 150 
Giga Bytes/segundo.
IV. Um processador, para ler dados de uma memória RAM, deve indicar o endereço desejado na memória, 
usando, para isto, o barramento de dados, recebendo os dados desejados via memória cache.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV

02 - Os slots da placa de sistema ou motherboard são usados para conectar placas de expansão, tais como 
placas de vídeo, de som, de rede, dentre outras. Podemos citar como exemplos de padrões de slots usados 
atualmente

a) ZIP, AGP E AGP Express
b) PCI, AGP E PCI Express
c) PCI, LGA E AGP
d) ISA, PCI E ZIP Express
e) PCI, AGP E LGA

03 - Considere a seguinte configuração de um computador e assinale a opção correta.

Pentium V 2GHz, 1GB de RAM e 40GB de disco rígido

a) A capacidade total do disco rígido é 41GB.
b) A capacidade dos dispositivos de entrada/saída é 40GB.
c) A capacidade da memória somente de leitura é 41GB.
d) A capacidade do sistema operacional é 1GB.
e) A capacidade da memória principal é 1GB.

04 - Entre os dispositivos de entrada de dados em informática, incluem-se

a) o mouse e a memória ROM.
b) o teclado e o mouse.
c) o monitor e a impressora.
e) a impressora e o mouse.
e) o teclado e a impressora.

05 - As referências 500GB SATA2 7200RPM, 4GB DDR2 e 10/100Mbps dizem respeito, respectivamente, 
aos seguintes componentes:

a) DVD, PENDRIVE e PLACA DE FAXMODEM
b) HD, ROM e PLACA DE FAXMODEM
c) HD, RAM e PLACA DE REDE
d)) DVD, RAM e PLACA DE REDE
e) HD, PENDRIVE e PLACA DE REDE

06 - O endereço IP (Ipv4) está dividido em:

a) Endereço de rede + código de acesso
b) Host + rede
c) Rede + host + número de hosts
d) Rede + host
e) NRA



07 - São máscaras padrão de redes, respectivamente de classe A, B e C

a) 255.255.255.0, 255.255.0.0 255.0.0.0
b) 255.0.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0
c) 255.255.0.0, 255.0.0.0, 255.255.255.0
d) 0.0.0.0, 255.0.0.0, 255.255.0.0
e) NRA

08 - Em um cabo de par trançado, quantos pares de fios são realmente usados em redes Fast Ethernet?

a)1
b)2
c)4
d)6
e)8

09 - O dispositivo físico de uma rede sem fio que realiza a interconexão entre os demais dispositivos
móveis denomina-se
a) web sys
b) firewall
c) share point
d) acess point
e) power point

10 - Pedro trabalha em uma pequena imobiliária cujo escritório possui cinco comutadores ligados em uma 
rede com topologia estrela. Os computadores nessa rede são ligados por cabos de par trançado a um 
switch(concentrador) que filtra e encaminha pacotes entre os computadores da rede, como mostra a figura 
abaixo.

Certo dia, Pedro percebeu que não conseguia mais se comunicar com nenhum outro computador da rede. 
Vários são os motivos que podem ter causado esse problema, EXCERTO:

a) O cabo de rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido.
b) A placa de rede do computador de Pedro pode estar danificada.
c) A porta do switch onde o cabo de rede do computador de Pedro está conectado pode estar danificada.
d) O cabo de rede que liga o computador de Pedro ao switch pode ter se rompido.
e) Modificações nas configurações do computador de Pedro podem ter tornando as configurações de rede 
incorretas.

11 - Em uma rede local, cujas estações de trabalho usam o sistema operacional Windows XP e endereços 
IP fixos em suas configurações de conexão, um novo host foi  instalado e, embora esteja normalmente 
conectado à rede, não consegue acesso à internet distribuída nessa rede.

Considerando que todas as outras estações da rede estão acessando a internet sem dificuldades, um 
dos motivos que pode estar ocasionando esse problema no novo host é

a) a codificação incorreta do endereço de FTP para o domínio registrado na internet.
b) a falta de registro da assinatura digital do host nas opções da internet.
c) devido alguns parâmetros não terem sido alterado nas propriedades do Protocolo TCP/IP desse host.
d) um erro no cadastramento da conta ou da senha do próprio host.
e) um defeito na porta do switch onde a placa de rede desse host está conectada.



12 - Para se configurar o acesso ao servidor de e-mail por meio de um aplicativo gerenciador é necessário 
conhecer, em regra,

a) os protocolos de envio POP e recebimento SMTP, além do IP da máquina.
b) os protocolos de envio SMTP e recebimento POP, além do endereço de e-mail.
c) os protocolos IMAP e SMTP, além do IP da máquina.
d) os protocolos de envio POP e recebimento SMTP, além do endereço de e-mail.
e) os protocolos IMAP e POP, o IP da máquina, além do endereço de e-mail.

13 -  Com relação ao sistema operacional Linux, assinale a opção correta.

a) Em uma distribuição do sistema Linux, é possível encontrar software  destinados a diversas finalidades, 
como para prover serviço de acesso à Internet. No ambiente Linux, também se
dispõe de uma área de trabalho (GUI) para uso do sistema operacional a partir de uma interface gráfica.
b) Pelo fato de ser um software  proprietário, qualquer usuário pode fazer alterações no ambiente e 
colaborar para a melhoria do sistema Linux.
c) O código-fonte do sistema operacional Linux não pode ser alterado; por essa razão ele não é distribuído 
sob a licença GPL ou GNU, que é pública e permite modificações no código.
d) KDE Control Center é a área de trabalho do Linux pela qual se faz acesso a aplicativos instalados no 
computador, como o BrOffice e outros.
e) O Linux não permite que sejam instalados outros sistemas operacionais na mesma máquina, pois isso 
afetaria o desempenho do computador, tornando-o lento.

14 - O sistema operacional Linux não é

a) um sistema multitarefa.
b) capaz de ser compilado de acordo com a necessidade do usuário.
c) capaz de suportar diversos módulos de dispositivos externos.
d) capaz de dar suporte a diversos tipos de sistema de arquivos.
e) um sistema monousuário.

15 - O sistema operacional Linux, para suportar o protocolo IPv6 tem que ser superior ao kernel 2.4.0 sendo 
aconselhável que a versão seja igual ou superior ao 2.4.24. Para saber a versão do kernel do seu 
equipamento basta executar o comando:

a) config –s
b) kernel -s
c) system – a
d) uname -a
e) version -k


