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CONCEITOS E TECNOLOGIAS RELACIONADOS À INTERNET, INTRANET E EXTRANET
Olá, caro(a) aluno(a)!
Hoje, iniciaremos a nossa aula sobre conceitos e tecnologias relacionados à Internet, Intranet e Extranet. A parte que abrange a tão famosa rede pública e suas
diversas tecnologias. Voltada para o concurso da SEFAZ-BA. O concurso será realizado pela FCC. Lembrando que iremos trabalhar com questões de outras bancas
para reforçar o nosso aprendizado, pois a FCC não possui questões atuais, suficientes, sobre o tema.
Seja bem-vindo(a)!

A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que
utilizam um conjunto próprio de protocolos (TCP/IP) com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro.
A Arpanet – Rede da Agência para Projetos de Pesquisa Avançada – foi uma rede
de comutação de pacotes e a primeira rede a implementar o conjunto de protocolos
TCP/IP. Ambas as tecnologias se tornaram a base técnica da internet. A Arpanet foi,
inicialmente, financiada pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (Arpa) do
Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A Arpanet foi desativada em 1990,
dando vida à internet.
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Lembre-se: a internet também é conhecida como rede pública ou rede externa.
Já parou para pensar como todas essas informações circulam nessa imensa
rede? Como milhões de pessoas em seus equipamentos conseguem trocar informações 24 horas por dia em altíssima velocidade? Você sabia que, ao enviar uma
mensagem do seu WhatsApp para alguém, essa mensagem é encaminhada ao servidor do WhatsApp lá nos EUA para depois ser redirecionada à pessoa para a qual
você enviou? Agradecemos a uma grande estrutura física que está por trás de tudo
isso. Uma espécie de espinha dorsal da rede.

Backbone
No contexto de redes de computadores, o backbone (espinha dorsal), na internet, significa um meio de transferência de dados em alta velocidade e alta capacidade ao longo de centenas ou milhares de quilômetros. Essa rede também é a
responsável por enviar e receber dados entre as cidades brasileiras ou para outros
países. A interligação pode ser feita por meio de cabos de fibra óptica aéreos e submarinos ou por satélites.
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Questão 1    (INAZ DO PARÁ/CORE-SP/ASSISTENTE) A Internet se configura no
mundo de hoje como uma das principais ferramentas de comunicação do planeta.
Aponte a alternativa que apresenta conteúdo correto sobre a história dessa importante fonte de informação dos dias contemporâneos.
a) No final da década de 70, uma agência americana de projetos de pesquisa criou
a base da estrutura de comunicação de dados que mais tarde se transformaria na
Internet.
b) O tráfego eficiente de dados na grande rede somente começou a dar resultados
positivos a partir da utilização do conjunto de protocolos de referência TCP/IP, desenvolvido no início da década de 70.
c) A Fundação Nacional da Ciência, instituição americana de pesquisa em tecnologia, desenvolveu uma rede comercial chamada FNCNET, que mais tarde faria parte
da configuração da Internet.
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d) Sua origem está fundamentada na implantação de uma rede experimental de
computadores de longa distância, chamada ARPANET, formada por um conjunto de
laboratórios americanos de pesquisa.
e) Somente foi possível consolidar a criação da Internet após a adequada junção
de redes paralelas como a Intranet e a Extranet.

Letra d.
Um pouquinho de história! A Arpanet que deu vida à internet. A Arpanet foi implementada pelos militares na Guerra Fria e desativada em 1990.

Questão 2    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO) A Internet foi projetada para ser altamente
tolerante a falhas, continuando a transmitir o tráfego mesmo no caso de ocorrer
ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.

Certo.
Item que parece ser exagerado, certo?! Basta observar a figura acima para concordar com o item. A internet trabalha com um tráfego redundante de dados, no qual
a interrupção de dados em um ponto não interferirá em outro, devido ao sistema
de rede mesh (malha), em que está todo mundo ligado a todo mundo.

Questão 3    (UNIVERSA/SECRIA-DF/AGENTE) Assinale a alternativa que apresenta
o termo que corresponde a uma espécie de espinha dorsal da Internet na qual as
informações circulam entre os computadores interconectados e cuja estrutura físi-
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ca pode ser compreendida por cabos de fibra óptica intercontinentais tanto aéreos
quanto submarinos.
a) Backbone
b) Broadcasting
c) VPN (Virtual Private Network)
d) WAN (Wide Area Network)
e) WWW (World Wide Web)

Letra a.
a) Certa. Definição de backbone. Caiu na prova o termo espinha dorsal leia-se:
backbone.
b) Errada. Broadcasting (transmissão) é um método de transferência de mensagens para todos os receptores simultaneamente.
c) Errada. VPN (rede privada virtual) é um tunelamento para transmissão de informações de maneira segura, usando criptografia. Geralmente, usado em uma
transmissão via extranet.
d) Errada. WAN (rede de longa distância) é uma definição de rede de abrangência
física de longa distância. Abrange um país, continente ou planeta.
e) Errada. WWW (web) é um sistema de hipertextos da internet; o qual usamos
para acessarmos os sites.

Após estudarmos a estrutura física da internet, precisamos abordar qual o principal objetivo dessa grandiosa rede para nós usuários e empresas de todo planeta.
O principal objetivo da internet é prover serviços, ok?! Mas quais seriam esses ser-
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viços? Vamos compará-la a um grande shopping center. Dentro de um shopping,
existem centenas de lojas e serviços, correto?! Pois bem, é exatamente isso que a
rede mundial nos oferece! Veja:

Cada nome que você observou na figura corresponde a um serviço que a internet oferece. Desde a compra de um curso on-line pelo Gran Cursos, até uma
paquera em uma rede social qualquer.

Questão 4    (CESPE/TRT-7ª/TÉCNICO) Entre as ferramentas necessárias para o uso
da Internet estão os browsers.

Errado.
Os browsers (navegadores) são necessários para a navegação das páginas da www
(WEB) e não para o uso da internet. Existe uma “pegadinha” que as bancas fazem
confundindo a rede (internet) com os seus serviços. Para acessar a internet, é ne-
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cessário um modem. Já os aplicativos dependerão de qual serviço o usuário utilizará. Exemplo: acesso o meu Instagram com um aplicativo no meu smartphone e
não por meio de um navegador.

Vamos a uma análise dos principais serviços que compõem a internet.

WWW (WEB/Surface WEB)
World Wide Web – WWW (que, em português, significa “rede de alcance mundial”; também conhecida como WEB e www) é um sistema de documentos em
hipermídia que são interligados e executados na internet. Os documentos podem
estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Todas as páginas que acessamos via navegadores (browsers) e por meio das buscas no Google estão indexados
na www.

Não é sinônimo de internet! Mas posso afirmar que é o serviço mais utilizado na
rede pública.

Questão 5    (FCC/TRT-3ª/ANALISTA) A World Wide Web, www ou simplesmente
WEB é um
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a) conjunto de protocolos HTTP.
b) sinônimo de Internet.
c) sistema de hipertexto.
d) WEB browser para interagir com páginas WEB.
e) servidor WEB responsável por aceitar e responder os pedidos HTTP.

Letra c.
A “pegadinha” é tentar induzir o(a) candidato(a) a marcar a letra “b” (sinônimo de
internet), exatamente por ser o serviço mais utilizado na internet.

Questão 6    (CESPE/SEPLAGEDUC-DF/ORIENTADOR) A Internet é uma rede mundial de computadores que possibilita o acesso, por meio de um navegador, a páginas WEB que estejam localizadas nos mais diversos pontos do planeta; portanto,
Internet e WWW são termos que podem ser considerados sinônimos.

Errado.
Item idêntico à letra “b” da questão anterior, muda apenas a banca.

Questão 7    (CESPE/BRB/ESCRITURÁRIO) Com o surgimento da WWW (World Wide
Web), o acesso a arquivos de conteúdo apenas textual evoluiu para arquivos que
agregam diversos formatos, com destaque para os documentos hipermídia, que
são a união de hipertexto com multimídia, ou seja, textos com links, imagens,
sons, vídeos, entre outros recursos.
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Certo.
Observe que o item abordado é sobre www, mas com outra concepção. Bancas
como o Cespe têm o histórico de cobrar o mesmo assunto de maneiras diferentes.
O item afirma uma grande realidade apresentada pela www: a evolução textual.
Evoluímos de informações apenas contidas em papéis (que só agregam textos e
imagens) para os atuais sites (que agregam, além de textos e imagens, também
vídeos, sons, efeitos especiais etc.).

Questão 8    (CESPE/ECT/ADMINISTRADOR) A World Wide Web, ou simplesmente
WEB, é um repositório de informações interligadas por diversos pontos espalhados
ao redor do mundo.

Certo.
Mais um item sobre www com outra visão. Afirma que www é um repositório de
informações. Está correto quando se analisa no sentido lógico e não físico. Pois o
físico seria o servidor onde se armazena a página que a www indexa.

Questão 9    (IADES/APEX-BRASIL/ANALISTA) Muitas pessoas, diariamente, acessam diversos sites, blogs ou assistem filmes utilizando a internet. Assinale, a seguir, o significado das primeiras três letras apresentadas em quase todos os sites
(www).
a) Word Wild Web.
b) Word Wide Web.
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c) World Wild Web.
d) World Web Wild.
e) World Wide Web.

Letra e.
Informática ou inglês?

Motor de Busca
Motor de busca: motor de pesquisa ou máquina de busca é um sistema de software projetado para encontrar informações armazenadas em um sistema computacional a partir de palavras-chave indicadas pelo utilizador, reduzindo o tempo
necessário para encontrar informações.
O grande problema sobre motor de busca em concursos públicos é contar com a
popularidade do Google e tentar induzir o(a) candidato(a) a acreditar que só existe
ele como buscador. Não acredite, pois há outros grandes buscadores no mercado. Veja:

Além dos nomes mais populares buscadores da internet, os examinadores também abordam sobre como fazer uma busca na rede mundial. Você, nobre aluno(a),
sabe buscar corretamente um dado de maneira precisa? Se a resposta for não, leia
as explicações a seguir.
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Caso eu entre no Google, busque João da Silva Sauro, e pressione enter, o Google buscará páginas e documentos que citam João, da, Silva, Sauro, João da, João
da Silva, João da Silva Sauro etc. Aparecerá milhões e milhões de resultados. Para
evitar isso, existem os filtros de busca (busca avançada) que poderão reduzir os
resultados, exibindo de maneira mais direta o que buscamos na rede. Os principais
filtros são:
• ”” – Aspas (pesquisa exata). Ex.: “João da Silva Sauro”. Retornarão páginas e
documentos apenas com o nome completo e não mais fragmentado;
• ”-” – hífen (excluir um item da busca). Ex.: concurso – vestibular. Busca concurso, mas não os que tenham o termo vestibular;
• “~” - til (termos sinônimos ou diretamente relacionados);
• AND/ NOT/ OR – conectivos booleanos (e, ou, não);
• define: (dicionário, significado do termo);
• filetype: (procura arquivo por sua extensão). Ex: faroeste caboclo filetype:mp3.;
• allintext: (procura um termo dentro de um texto de um site);
• intitle: (procura o termo no título de um site ou documento);
• related: (relação, mesmo assunto) Ex.: related: www.g1.com. Retornarão
páginas de portais de notícias, como o G1;
• link: (sites que façam referência a um outro por meio do link). Ex.: link: www.
grancursosonline.com.br. Retornarão sites que em seus textos mencionam o
site do Gran Cursos Online;
• .. – Dois-pontos finais (intervalo). Ex.: concurso câmara federal 2000..2010.
Retornarão páginas e documentos de concursos da Câmara Federal de 2000
até 2010;
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• Gran Cursos Online site: www.g1.com (fazer a busca somente no site do G1
atrás do nome Gran Cursos Online);
• # – Hashtag (buscas por hashtags das redes sociais);
• @ – redes sociais (busca por algum termo em alguma rede social especifica).
Ex.: “Ayrton Senna” @twitter;
• $ – (pesquisa de preços);
• “*” – (termos desconhecidos – curingas – substitui qualquer termo). Ex.:
Mais vale um * do que dois voando;
• 9/3 – (operações matemáticas). Ex.: 9/3 aparecerá o resultado da divisão de
9 por 3;
• Opções de imagem: no Google imagens, o usuário possui um formulário com
uma série de filtros sobre imagens. Desde a qualidade (MP – Megapixels),
colorida ou preto e branco até o formato da imagem (JPG, GIF);
• Conversão de medidas: celsius para fahrenheit, centímetros para quilômetros, segundos para horas;
• Conversão de moedas: qualquer moeda do mundo poderá ser convertida –
real para pesos argentinos, dólar para euro;
• Previsão do tempo pelo mundo: saiba quantos graus está fazendo nas Ilhas
Cayman;
• Doodles (versões animadas dos logotipos do Google).

Questão 10    (IBGP/PREFEITURA DE SARZEDO-MG/TÉCNICO) Um usuário utilizando o site de busca Google, pretende buscar os tópicos mais comuns (no momento)
de um determinado assunto em sua pesquisa.
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Assinale a alternativa que apresenta o símbolo que deve ser utilizado para realizar
a pesquisa.
a) %
b) #
c) *
d) @

Letra b.
Questão mal formulada. Poderia ter sido mais específica. Interpreta-se que tópicos
= HASHTAG.

Questão 11    (FCC/TRT-2ª/ANALISTA) Considere hipoteticamente que um Analista
acessou em seu navegador o site de busca Google (www.google.com.br). Na página que se abriu, digitou na linha de pesquisa site:http://www.trtsp.jus.br inurl:pje.
O objetivo do Analista era
a) refinar a pesquisa para arquivos do tipo.pje no site http://www.trtsp.jus.br.
b) encontrar artigos que tenham um título que se inicia com pje e contenham mais
palavras de que ele não se recorda, dentro da homepage do site http://www.trtsp.
jus.br.
c) excluir a palavra pje dos resultados da busca dentro do site http://www.trtsp.
jus.br.
d) encontrar todos os sites relacionados ao site http://www.trtsp.jus.br que contenham a palavra pje.
e) restringir os resultados da busca às páginas do site http://www.trtsp.jus.br que
contenham a palavra pje.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

18 de 150

INFORMÁTICA
Conceitos e Tecnologias de Redes
Prof. Fabrício Melo

Letra e.
Uso de dois tradicionais filtros do Google.

Questão 12    (COPS/UEL/PARANÁ/PREVIDÊNCIA) O Google é uma das páginas de
busca mais utilizadas da Internet. Sobre a realização de buscas no Google, atribua
C (certo) ou E (errado) às afirmativas a seguir.
( ) Uma busca por RESULTADO PROVA irá mostrar as páginas que contenham essas
duas palavras na mesma página.
( ) Uma busca por 1100..1800 irá mostrar as páginas que contenham números que
variam entre o intervalo mostrado.
( ) Uma busca por “RESULTADO PROVA” irá mostrar as páginas que contenham
exatamente esse texto.
( ) Uma busca por PROVA-RESULTADO irá mostrar as páginas que contenham as
palavras PROVA e RESULTADO sozinhas.
( ) Uma busca por RESULTADO OR PROVA irá mostrar as páginas que contenham
as palavras RESULTADO ou PROVA de forma isolada.
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.
a) V, V, V, F, F.
b) V, V, F, V, F.
c) V, F, V, V, F.
d) F, V, F, F, V.
e) F, F, F, V, V.
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Letra a.
4 – O uso do traço/hífen excluirá da busca o termo resultado.
5 – O OR (ou) não buscará de forma isolada.

Questão 13    (QUADRIX/CRM-DF/ADMINISTRATIVO) Pesquisas de imagens com
base em seus tamanhos não podem ser realizadas pelo Google.

Errado.
Nunca subestime o Google, aluno(a)!

Questão 14    (VUNESP/PC-SP/AUXILIAR) Utilizando o site de pesquisa (busca) Google na Internet, o usuário digitou o seguinte texto na Barra de pesquisa:
concurso - vunesp
O resultado dessa forma de busca serão os sites que
a) apresentam ambas as palavras, concurso e vunesp, em qualquer ordem.
b) incluem a palavra concurso, no endereço do site, e a palavra vunesp na informação do site.
c) apresentam ambas as palavras, concurso e vunesp, nessa ordem.
d) incluem a palavra concurso, no texto da página, e a palavra vunesp no endereço
do site.
e) apresentam a palavra concurso e não apresentam a palavra vunesp.

Letra e.
O uso do “ - “ antes da palavra a excluirá da busca.
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Questão 15    (CESPE/POLÍCIA CIVIL-PE/AGENTE) Assinale a opção que apresenta
corretamente o texto que, ao ser digitado no sítio de buscas Google, permite localizar, na WEB, arquivos no formato pdf que contenham a frase “valorização do
policial civil”, mas não contenham o vocábulo “concurso”.
a) ‘valorização do policial civil’ without ‘concurso’ type(pdf)
b) ‘valorização do policial civil’ no:concurso archive(pdf)
c) “valorização do policial civil” not(concurso) in:pdf
d) “Valorização do Policial Civil.” -concurso filetype:pdf
e) valorização and do and policial and civil exclude(concurso) in:pdf

Letra d.
Três filtros abordados: o uso das aspas para a busca exata, hífen para a exclusão
do termo concurso e filetype para a busca do arquivo em PDF.
Note que existe um espaço de um filtro para o outro. Jamais coloque os filtros juntos, sem o uso do espaço.

Questão 16    (FGV/MPE-RJ/SUPERIOR) Maria procura na Internet uma imagem,
que servirá para ilustrar um cartaz. Como é necessária uma boa qualidade de imagem e o assunto é amplo, Maria decidiu empregar os seguintes critérios na filtragem dos resultados:
• associada à expressão “Rio 2016”;
• não associada à palavra “futebol”;
• com mais de 15 MP;
• colorida;
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• esteja num site sob o domínio “.br”;
• esteja armazenada como um arquivo “JPG”;
• proporção quadrada.
Ao preparar a busca por meio do Google, dos critérios pretendidos, Maria conseguiu
especificar:
a) somente três;
b) somente quatro;
c) somente cinco;
d) somente seis;
e) todos.

Letra e.
Aluno(a), faça você mesmo(a) o teste. Entre no Google imagens, parte inferior
direita da página, clique em configurações, opção Pesquisa Avançada. Você se assustará com a quantidade de filtros de pesquisa de imagens que o Google oferece.

Questão 17    (QUADRIX/CRTR/TÉCNICO) como fazer uma busca no Google por um
termo que esteja somente no título de uma publicação?
a) Deve-se iniciar a busca com o sinal de maior (>).
b) Deve-se encerrar a busca com o sinal de maior (>).
c) Deve-se iniciar a busca com o termo “intitle:”.
d) Deve-se iniciar a busca com a tag <title>.
e) Deve-se encerrar a busca com a tag <title>.
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Letra c.
Título de uma publicação: Intitle:

Questão 18    (CESPE/FUB/TÉCNICO) Ao realizar uma pesquisa na Internet, o Google distingue palavras digitadas em maiúsculas daquelas digitadas em minúsculas
no texto ao ser pesquisado.

Errado.
Google não é Case Sensitive (diferenciar letras maiúsculas de letras minúsculas).
Característica presente no Sistema Operacional Linux.

Questão 19    (UFG/SANEAGO/ANALISTA) um motor de pesquisa ou ferramenta de
busca ou buscador é um programa desenvolvido para procurar palavras-chave, fornecidas pelo usuário, em documentos e bases de dados. No contexto da internet,
um motor de pesquisa permite procurar palavras-chave em documentos que estão
na WEB, como aqueles que se encontram armazenados em WEBsites. Entre as ferramentas mais usadas encontram-se o Google, o Yahoo!, o Bing, o Lycos e o Cadê.
Ao usar o Google, o usuário pode utilizar
a) o apóstrofo, como em ‘texto’, para buscar a frase completa e não cada termo
em separado.
b) as reticências, como em 2010...2018, para mostrar resultados publicados no
intervalo de tempo especificado.
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c) a palavra file, como em file:pdf, para especificar um tipo de arquivo a ser localizado.
d) o menos, como em segurança -patrimonial, para procurar a palavra segurança,
excluindo os resultados em que aparecem a palavra patrimonial.

Letra d.
a) Errada. Termo exato é o uso das aspas “ “.
b) Errada. Intervalo; dois pontos finais ..
c) Errada. Arquivo; filetype:
d) Certa. Observe o espaço entre os filtros segurança -patrimonial. Já o hífen é
junto de patrimonial.

Questão 20    (CESPE/SEE-DF/MONITOR) O Google, mecanismo de busca por documentos da WEB a partir de palavras-chave, oferece um conjunto de aplicativos,
para a edição de documentos e planilhas eletrônicas, interoperáveis com outras
plataformas, como, por exemplo, com o Microsoft Office.

Certo.
Aluno(a), item interessante que aborda outras ferramentas que fazem parte do portfólio do Google. Google Docs que permite a edição de documentos on-line; editor
de texto, planilhas e apresentações. Grande concorrente do Microsoft Office 365.
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Questão 21    (QUADRIX/CONTER/TÉCNICO) No sítio de pesquisa Google, o recurso
que permite que sejam mostrados os resultados enquanto o usuário digita é conhecido como
a) Google Adwords.
b) Google Instant.
c) Google Maps.
d) Pesquisa avançada.
e) Pesquisas sequenciais.

Letra b.
Já percebeu que, enquanto você está digitando o termo desejado, o Google já começa instantaneamente a apresentar resultados?! Recurso conhecido como Google
Instant.

Questão 22    (VUNESP/PC-SP/AGETEL) O site de pesquisa (busca) na Internet Google possibilita a realização de pesquisas direcionadas utilizando-se símbolos em
conjunto com palavras e frases. Por exemplo, o uso do símbolo @ antes de uma
palavra direciona a pesquisa para
a) nomes de domínio.
b) endereços de e-mail.
c) um site específico.
d) redes sociais.
e) endereços de servidores de páginas.
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Letra d.
Se digitarmos: “Copa do Mundo” @instagram, buscará o termo Copa do Mundo na
rede Instagram.

Questão 23    (FADESP/DETRAN-MA/AGENTE) É possível filtrar resultados de pesquisa explícitos, no Google, como conteúdo pornográfico, usando a configuração
a) SafeSearch.
b) Protect.
c) InPrivacy.
d) Podcasts.
e) Padlock.

Letra a.
A importância de ler muito sobre tecnologias Google. É possível filtrar resultados da
pesquisa explícitos no Google, como conteúdo pornográfico, usando a configuração
SafeSearch. O SafeSearch não é 100% preciso. Porém, pode ajudar você a evitar
resultados da pesquisa com conteúdo explícito e inadequado no seu smartphone,
tablet ou computador.
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Nuvem Computacional (Computação nas Nuvens/Cloud
Computer)
A nuvem computacional ou cloud computing é um modelo de computação em
que dados, arquivos e aplicações residem em servidores físicos ou virtuais, acessíveis por meio de uma rede em qualquer dispositivo compatível. Basicamente,
consiste em compartilhar ferramentas computacionais pela interligação dos sistemas, semelhantes às nuvens no céu, em vez de ter essas ferramentas localmente
(mesmo nos servidores internos). A partir do momento que você processa, executa
ou armazena dados fora do seu computador local, ou seja, na internet, está usando
o famoso sistema de nuvem computacional. Pode observar que a cada dia estamos
menos dependentes das nossas máquinas locais e mais dependentes da internet.
Há um mercado “recheado” serviços de nuvens, entre eles:

Como um sistema de nuvem funciona na prática? Vamos analisar o exemplo:
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Tenho cadastrados, no Icloud (sistema de nuvem da Apple), três equipamentos: Iphone, Ipad e o Macbook. Todos na mesma conta. Caso eu tire uma foto no
Iphone, automaticamente irá ao Icloud que sincronizará com o Ipad e o Macbook.
Se eu comprar uma música no Ipad, automaticamente irei escutá-la no Iphone e
Macbook. A nuvem computacional permite tudo em todos. Tudo que armazeno em
um aparelho será sincronizado com os demais.
Sistema freemium: todos esses grandes serviços de nuvem oferecem uma determinada quantidade de espaço e ferramentas gratuitas. Ex.: (Icloud e OneDrive
oferecem cinco Gigabytes de armazenamento). Então podemos classificar como um
serviço free. Caso o usuário precise de mais espaço, precisará comprar mais espaço
ou ferramentas. Assim, passará a ter um serviço premium.
Elasticidade/escalabilidade: é a capacidade de o usuário aumentar ou diminuir a quantidade de espaço contratado a qualquer momento. Ex.: tenho um plano
de cinco gigabytes, que não comporta mais arquivos, basta eu ir às configurações
do serviço e contratar um plano com mais espaço. Posso afirmar que fiz uma elasticidade na nuvem.

Classificação das Nuvens
De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de
Comércio Norte-americano (NIST), os sistemas de nuvem são classificados como:
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• Nuvem privada: a infraestrutura na nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma única organização composta de diversos consumidores (como
unidades de negócio). A sua propriedade, gerenciamento e operação podem
ser da organização, de terceiros ou de uma combinação mista, e pode estar
dentro ou fora das instalações da organização;
• Nuvem comunitária: a infraestrutura na nuvem é provisionada para uso exclusivo por uma determinada comunidade de consumidores de organizações
que têm interesses em comum (de missão, requisitos de segurança, políticas,
observância de regulamentações). A sua propriedade, gerenciamento e operação podem ser de uma ou mais organizações da comunidade, de terceiros
ou de uma combinação mista, e pode estar dentro ou fora das instalações das
organizações participantes;
• Nuvem pública: a infraestrutura na nuvem é provisionada para uso aberto
ao público em geral. A sua propriedade, gerenciamento e operação podem ser
de uma empresa, uma instituição acadêmica, uma organização do Governo,
ou de uma combinação mista. Fica nas instalações do fornecedor;
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• Nuvem híbrida: a infraestrutura na nuvem é uma composição de duas ou
mais infraestruturas na nuvem (privadas, comunitárias ou públicas) que permanecem entidades distintas, mas são interligadas por tecnologia padronizada ou proprietária que permite a comunicação de dados e portabilidade de
aplicações (como transferência de processamento para a nuvem para balanceamento de carga entre nuvens);
Classificação de acordo com a sua hierarquia:

• Software como Serviço (SaaS – Software as a Service): o recurso fornecido ao consumidor é o uso de aplicações do fornecedor executado em
uma infraestrutura na nuvem. As aplicações podem ser acessadas por vários
dispositivos clientes por meio de interfaces leves ou ricas, tais como um navegador WEB (como em e-mail baseado na WEB), ou por uma interface de
programação. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na
nuvem subjacente, incluindo rede, servidores, sistemas operacionais, armazenamento, ou mesmo recursos individuais da aplicação, com a possível exceção de configurações limitadas por usuário. Exemplos: Google Docs, Office
365, OneDrive e Icloud;
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• Plataforma como Serviço (PaaS – Platform as a Service): o recurso
fornecido ao consumidor é instalar, na infraestrutura da nuvem, aplicativos
criados ou adquiridos pelo consumidor, desenvolvidos com linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportados pelo fornecedor ou
compatíveis. O consumidor não gerencia nem controla a infraestrutura na
nuvem subjacente, incluindo rede, servidores, sistema operacional ou armazenamento, mas tem controle sobre as aplicações instaladas e possivelmente
configurações do ambiente de hospedagem de aplicações. Ex.: Windows Azure e Google App Engine;
• Infraestrutura como Serviço (IaaS – Infrastructure as a Service): o
recurso fornecido ao consumidor é provisionar processamento, armazenamento, comunicação de rede e outros recursos de computação fundamentais
nos quais o consumidor pode instalar e executar softwares em geral, incluindo
sistemas operacionais e aplicativos. O consumidor não gerencia nem controla
a infraestrutura na nuvem subjacente mas tem controle sobre os sistemas
operacionais, armazenamento, e aplicativos instalados, e possivelmente um
controle limitado de alguns componentes de rede (como firewalls). Exemplo:
Amazon WEB Services.

Questão 24    (IDIB/CRO-BA/TÉCNICO) Das alternativas abaixo, marque aquela que
NÃO representa um dispositivo de armazenamento nas nuvens.
a) Google Drive
b) OneDrive
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c) Disco rígido
d) Dropbox

Letra c.
Disco rígido é um dispositivo local, encontrado internamente em nossos computadores.

Questão 25    (FCC/TRT-2ª/TÉCNICO) Ao pesquisar sobre cloud storage, um Técnico
verificou que há diferentes tipos de armazenamento em nuvem, dependendo de
como o storage é feito, dentre os quais estão:
I – Voltada para pessoas físicas, esta nuvem é composta por sites que disponibilizam um pequeno espaço de armazenamento gratuitamente e oferecem
planos para expandir a capacidade. Ideal para quem quer testar o serviço de
cloud storage ou possui um pequeno volume de dados e não necessita de um
alto nível de segurança e desempenho.
II – Dividida entre clientes com negócios em comum, que rateiam os custos de
utilização e manutenção, esta nuvem pode ser hospedada e gerenciada dentro das empresas ou, então, terceirizada.
III – Esta nuvem é projetada para uso exclusivo de uma única empresa, nas dependências da qual todo o hardware (storages e servidores) fica alocado.
A empresa possui controle total da implementação das aplicações na nuvem.
Os tipos de I, II e III são, correta e respectivamente,
a) FaaS, SaaS e IaaS.
b) nuvem pública, comunitária e privada.
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c) IaaS, CaaS e SaaS.
d) nuvem gratuita, híbrida e corporativa.
e) IaaS, EaaS e PaaS.

Letra b.
Examinador explorou as três principais classificações sobre nuvem.

Questão 26    (FCC/TRT-6ª/ANALISTA) Um Analista utiliza um conjunto de aplicativos de escritório (Google Docs) que não estão instalados em seu computador,
mas em servidores espalhados em pontos diversos da internet. Além de acessar os
aplicativos, guarda também os documentos produzidos por meio deles nesses servidores, de forma a poder acessá-los a partir de qualquer computador com acesso
à internet. O Analista utiliza um tipo de computação em nuvem conhecido como
a) Development as a Service.
b) Software as a Service.
c) Plataform as a Service.
d) Infrastructure as a Service.
e) Communication as a Service.

Letra b.
Google Docs, pacote de softwares para escritório. Então o classificamos como SAAS.
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Questão 27    (IADES/APEX-BRASIL/ANALISTA) Análise de dados ou business intelligence são cenários comuns a que tipo de serviço de nuvem?
a) Dados como serviço (DaaS)
b) Software como serviço (SaaS)
c) Infraestrutura como serviço (IaaS)
d) Business como serviço (BaaS)
e) Plataforma como serviço (PaaS)

Letra e.
Termo-chave: “análise de dados”. Já podemos concluir que se refere a PAAS.

Questão 28    (CESPE/EMAP/ANALISTA) O uso do becape em nuvem para sistemas
de armazenamento de imagens tem como vantagem a salvaguarda das cópias em
ambientes fisicamente seguros e geograficamente distantes.

Certo.
Lembre-se: estamos terceirizando um serviço a uma empresa especializada em
salvaguarda de dados, possivelmente esses dados estarão seguros.

Questão 29    (QUIADRIX/CRB-6/ASSISTENTE) A computação em nuvem fornece
alguns serviços de computação pela internet: por exemplo, armazenamento, processamento de dados, rede, análise de dados, dentre outros. As empresas fornece-
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doras desses serviços computacionais em nuvem, em sua maioria, oferecem essas
funcionalidades e cobram por sua utilização. Assinale alternativa que indica duas
provedoras globais de serviços de nuvem pública (Cloud computing).
a) Microsoft e Amazon.
b) Uber e WhatsApp.
c) Linux e Microsoft.
d) Microsoft e Walmart.
e) Apple e Facebook.

Letra a.
b) Errada. Uber é um sistema de transporte privado por aplicativo. WhatsApp é
uma rede social ou aplicativo multiplataforma para a comunicação de dados.
c) Errada. Linux = Sistema Operacional. Microsoft = empresa desenvolvedora de
softwares e produtos tecnológicos.
d) Errada. Microsoft = empresa desenvolvedora de softwares e produtos tecnológicos. Walmart = Loja de departamento.
e) Errada. Apple = empresa desenvolvedora de softwares e produtos tecnológicos.
Facebook = rede social.

Questão 30    (CESPE/STJ/ANALISTA) O que diferencia uma nuvem pública de uma
nuvem privada é o fato de aquela ser disponibilizada gratuitamente para uso e esta
ser disponibilizada sob o modelo pay-per-usage (pague pelo uso).

Errado.
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Tanto a nuvem pública quanto a privada são modalidades pagas. O sistema freemium que classifica como grátis ou pago. Free: grátis. Premium: pago.

Questão 31    (FEPESE/PC-SC/AGENTE) Dentre as várias definições propostas para
computação em nuvem, uma que é aceita pelo mercado é aquela proposta pelo
NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Departamento de Comércio
norte-americano). De acordo com a definição do NIST indique em qual modelo
de serviço a capacidade entregue ao consumidor é o fornecimento de capacidade de processamento, armazenamento, redes e outros recursos de computação
fundamentais, nos quais o consumidor é capaz de implantar e executar software
arbitrário, que pode incluir sistemas operacionais e aplicações. O consumidor não
gerencia ou controla a infraestrutura da nuvem subjacente, mas tem controle sobre
sistemas operacionais, armazenamento e aplicativos implantados; e, possivelmente, controle limitado de componentes de rede selecionados.
a) HaaP – Hardware as a Platform
b) Paas – Platform as a Service
c) SaaS – Software as a Service
d) HaaS – Hardware as a Service
e) IaaS – Infrastructure as a Service

Letra e.
Observe o trecho do enunciado: “NIST indique em qual modelo de serviço a capacidade entregue ao consumidor é o fornecimento de capacidade de processamento,
armazenamento, redes e outros recursos de computação fundamentais”. O exa-
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minador indicou a capacidade física (hardware) da nuvem, então, temos o IAAS
(Infraestrutura como Serviço na Nuvem).

Questão 32    (CESPE/POLÍCIA CIVIL-PE/AGENTE) Um usuário instalou e configurou, em uma estação de trabalho do órgão onde atua, um aplicativo de disco virtual, que permite armazenamento de dados em nuvem (Cloud storage), e sincronizou
uma pasta que continha apenas um arquivo nomeado como xyz.doc. Em seguida,
ele inseriu três arquivos nessa pasta e modificou o conteúdo do arquivo xyz.doc.
Posteriormente, esse usuário configurou, em um computador na sua residência,
o mesmo aplicativo com a mesma conta utilizada no seu trabalho, mas não realizou
quaisquer edições ou inserção de arquivos na referida pasta.
Com base nas informações apresentadas nessa situação hipotética, é correto afirmar que, no computador na residência do usuário, a pasta utilizada para sincronizar os dados conterá
a) quatro arquivos, porém o arquivo xyz.doc não conterá as modificações realizadas no órgão, uma vez que cloud storage sincroniza inserções, e não atualizações.
b) somente o arquivo xyz.doc sem as modificações realizadas no órgão, uma vez
que cloud storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da instalação e
da configuração do programa.
c) somente o arquivo xyz.doc com as modificações realizadas no órgão, uma vez
que cloud storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da instalação e
da configuração do programa com suas devidas atualizações.
d) quatro arquivos, incluindo o arquivo xyz.doc com as modificações realizadas no
órgão em que o usuário atua.
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e) três arquivos, uma vez que cloud storage sincroniza apenas arquivos inseridos
após a instalação e a configuração do programa.

Letra d.
Aluno(a), você se lembra da parte da aula em que citei que a nuvem permite acessar tudo em todos? Tudo que foi compartilhado em seu serviço será acessado de
sua residência.

Questão 33    (CESPE/TCE-PB/ANALISTA) Na computação em nuvem (cloud computing), que mudou a visão de pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de
tecnologia da informação, o modelo que oferece um ambiente sob demanda para
desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações de software é denominado
a) infraestrutura como serviço (IaaS).
b) big data como serviço (BDaaS).
c) software como serviço (SaaS).
d) plataforma como serviço (PaaS).
e) dados como serviço (DaaS).

Letra d.
Observe o trecho do enunciado: “o modelo que oferece um ambiente sob demanda
para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações de software é denominado”. O examinador indicou o sistema de plataforma: PAAS (Plataforma como
Serviço na Nuvem).
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Questão 34    (CESPE/ANVISA/TÉCNICO) Ao contratar e utilizar um serviço de computação em nuvem para armazenar seus dados, o usuário perde a governança
sobre esses dados, por não visualizar como eles são submetidos aos processos de
becape, armazenamento e controle de segurança.

Certo.
A grande maioria dos(as) candidatos(as) marcou o item como errado, pelo fato
de o examinador alegar que o usuário perde a governança sobre os dados. Realmente, o usuário perde a governança sobre os dados porque passam a ficar sob a
responsabilidade da empresa contratada para o armazenamento. Se você contrata
100 gigabytes no Icloud, a Apple passa a ter a responsabilidade sobre seus dados.
O sistema de backup e segurança dos seus dados é por conta da Apple.

Obs.:
o usuário não perde o gerenciamento de seus dados!

Questão 35    (CESPE/TELEBRAS/TÉCNICO) Os possíveis benefícios relacionados ao
uso da computação em nuvem nas organizações incluem a economia de energia
elétrica.

Certo.
Item que aborda as vantagens do uso da computação em nuvem. Existem várias
vantagens, as mais abordadas em provas referem-se à economia que as empresas
têm ao optar pela modalidade. Uma delas é a economia de energia elétrica, pois o
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fato de a empresa ter um servidor em seu espaço físico demanda um grande consumo de energia para mantê-lo ligado e o excessivo consumo de ar condicionado
para refrigerá-lo.

Questão 36    (CESPE/SUFRAMA/TÉCNICO) Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo é o PaaS (Platform-as-a-Service). Nesse nível, é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware, a qual inclui o processador,
a memória, a energia, a refrigeração e a rede; ao passo que a estrutura de software, que inclui o sistema operacional, os servidores de banco de dados e os servidores WEB, fica a cargo do próprio usuário.

Errado.
Aluno(a), o Cespe tem o costume de cobrar temas novos em suas provas. E foi a
primeira vez que a banca abordou o conceito da hierarquia da nuvem. Observe que
o examinador coloca o termo-chave da questão logo no início. Justamente para
o(a) candidato(a) que não estudou sobre o tema desista. A partir de agora, não
proceda mais assim, tudo bem? O Cespe permite, muitas vezes, que o(a) candidato(a) acerte o item por interpretação de texto e técnicas de redação. Ex.: observe
se o item possui; negações, restrições, falar mal, exageros e principalmente a fuga
do tema.
Nesse caso, o Cespe privilegia o(a) candidato(a) que não estudou a hierarquia
da nuvem, pois mesmo assim consegue acertar. “Como, professor?” Observe que
existe um exagero no item ao afirmar que a nuvem fornece energia elétrica e refrigeração. Como um sistema de nuvem oferece essas opções? Depois, afirma que a
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estrutura da nuvem fica a cargo do usuário. O usuário está contratando um sistema
de nuvem justamente para terceirizar e ficar livre, sem se preocupar com essas
estruturas, certo!? Então, mesmo sem estudar o tema, bastaria ter frieza e analisar
o restante do item para acertá-lo.

Bitcoin
Vamos falar da moeda digital mais famosa do mundo? Assunto que começou a
ser abordado em concursos recentemente.
Bitcoin (BTC ou XBT) é uma moeda digital do tipo criptomoeda descentralizada,
um sistema econômico alternativo (peer-to-peer electronic cash system), apresentada em 2008 por um programador ou grupo de programadores Satoshi Nakamoto
(pseudônimo). É responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre.
O bitcoin permite transações financeiras sem intermediários, mas verificadas
por todos os usuários da rede (nós da rede) bitcoin, que são gravadas em um banco
de dados distribuídos, chamado de blockchain.
A rede descentralizada ou sistema econômico alternativo Bitcoin possui a
topologia ponto a ponto (peer-to-peer ou P2P), isto é, uma estrutura sem intermediário e sem uma entidade administradora central, que torna inviável
qualquer autoridade financeira ou governamental manipular a emissão e o valor de
bitcoins ou induzir a inflação com a produção de mais dinheiro.
A tecnologia blockchain (cadeia de blocos) é um tipo banco de dados distribuídos, que tem a função de livro-razão de Contabilidade Pública (saldos e transações
de contas), onde são registradas as transações bitcoin. Essa tecnologia permite que
esses dados sejam transmitidos entre todos os participantes da rede (nós P2P), de
maneira descentralizada e transparente. Dessa forma, não é necessária a confiança
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em um terceiro ou entidade central para que os dados de contabilidade estejam
corretos e não sejam fraudados.
A rede bitcoin cria e distribui um novo lote de bitcoins aproximadamente seis
vezes por hora aleatoriamente entre participantes que estão rodando o programa
de mineração de criptomoedas, no qual qualquer participante minerador tem chance de ganhar um lote. O ato de gerar bitcoins é comumente chamado de “minerar”
(em referência à “mineração do ouro”). A probabilidade de um certo minerador
ganhar um lote depende do poder de processamento computacional com que ele
contribui para a rede bitcoin em relação aos outros. A quantia de bitcoins geradas
por lote nunca passa de 50 BTC, e esse valor está programado no protocolo bitcoin para diminuir com o passar do tempo, de modo que o total de bitcoins criadas
nunca ultrapasse 21 milhões de unidades BTC. Vale a pena investir em bitcoins? A
resposta varia de especialista para especialista. Alguns falam que pode ser um bom
investimento desde que a pessoa possua outros e não concentre tudo na moeda.
Outros acham arriscado investir e alguns que a ideia é usar como reserva.

Questão 37    (FEPESE/PC-SC/AGENTE) No contexto de moedas virtuais, o Bitcoin
mitiga o problema de gastar uma mesma moeda mais de uma vez (o problema de
double-spending), empregando:
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a) Blockchain.
b) Criptografia simétrica centralizada.
c) Criptografia assimétrica centralizada.
d) Autenticação do gasto e sua validação por um comitê central.
e) Registro em tempo real no livro contábil digital da entidade mantenedora do
bitcoin.

Letra a.
Bastaria saber um único detalhe sobre bitcoin para acertar a questão: que a moeda
é descentralizada, não existe um órgão central ou servidor central. Observe que
todas as demais alternativas citam a centralização.

Deep WEB
Aluno(a), observe a figura:
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O iceberg representa a internet. A parte que está fora da água representa o
que já estudamos em nossa aula, www (WEB/surface WEB). Tudo que acessamos
via navegadores (Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox) e buscamos no
Google está na parte descoberta (www). Já a parte abaixo represente a deep WEB.
Deep WEB é o conjunto de conteúdos da internet não acessível diretamente
por sites de busca. Isso inclui, por exemplo, documentos hospedados dentro de
sites que exigem login e senha. Sua origem e sua proposta original são legítimas.
Afinal, nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário. O problema é
que, longe da vigilância pública, essa enorme área secreta (500 vezes maior do que
a WEB comum) virou uma terra sem lei, repleta de atividades ilegais pavorosas.
A parte bizarra da deep WEB conhecemos como a dark WEB. Os endereços da deep
WEB podem ser bem bizarros, como uma sucessão de letras e números seguida
do sufixo.onion, em vez do tradicional.com. Originalmente, sua função é positiva:
proteger conteúdos confidenciais, como os de Governos, bancos, empresas, forças
militares e universidades, acessíveis só com login, por exemplo. Para ter acesso
a deep WEB, você terá que instalar um navegador próprio, como, por exemplo,
o TOR.

Questão 38    (CESPE/TJ-DFT/TÉCNICO) Deep WEB é o conjunto de conteúdos da
Internet não acessível diretamente por sítios de busca, o que inclui, por exemplo,
documentos hospedados em sítios que exigem login e senha. A origem e a proposta
original da Deep WEB são legítimas, afinal nem todo material deve ser acessado
por qualquer usuário. O problema é que, longe da vigilância pública, essa enorme
área secreta foi tomada pelo desregramento, e está repleta de atividades ilegais.
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Certo.
Observe que o Cespe copiou e colou o conceito de deep WEB. Usaríamos aquele
raciocínio anterior sobre itens novos que a banca aborda. Não tem: negações, restrições, falando mal, exageros e, principalmente, a fuga do tema. A conclusão é de
que conta uma história, certo? E o Cespe não inventa histórias em suas provas. Se
tiver margem para o famoso “chute”, marque certo.

Rede Social
Já checou seu Facebook e Instagram hoje? Sem querer induzir à distração, saiba
que eles caem em concursos públicos também!

É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por
um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns. Uma
das fundamentais características na definição das redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes.
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Questão 39    (CESPE/ALCE/ANALISTA) A URL twitter.com disponibiliza um serviço
de rede social que permite aos usuários a criação de um microblogue, no qual podem ser postados textos de, no máximo, 140 caracteres.

Errado.
Muito cuidado com questões que ficam defasadas com o passar do tempo. Esse
item é um grande exemplo. Quando esse item foi cobrado, estava correto, pois o
Twitter permitia textos de, no máximo, 140 caracteres. Como passou por uma atualização, hoje permite até 280 caracteres.

Questão 40    (CESPE/ANCINE/TÉCNICO) O Facebook, espaço público e gratuito,
permite a troca de informações entre usuários cadastrados que criam suas redes
sociais. As informações postadas em uma página pessoal podem ser vistas por todas as pessoas que estejam cadastradas no Facebook, em todo o mundo.

Certo.
Outro item que requer atenção!
Professor, o perfil do Facebook é meu e somente meus amigos e familiares
podem acessá-lo, então eu marquei errado porque o examinador afirmou que
pessoas do mundo inteiro podem acessar. Mas, aluno(a), observe que o item
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colocou uma palavrinha mágica: podem. Logo, não necessariamente as pessoas verão, mas poderão ver!

Questão 41    (IF-ES/IF-ES/ASSISTENTE) A comunicação digital por meio de redes
sociais é um recurso que tem sido amplamente utilizado por empresas atualmente.
Sobre as redes sociais atuais, marque a afirmativa INCORRETA.
a) O LinkedIn é uma rede social de relacionamento com foco profissional. Nele,
um usuário pode manter seu currículo cadastrado para que outras pessoas tenham
acesso.
b) Diferentemente do Facebook, que utiliza o conceito de ‘amigos’, o Twitter utiliza
o conceito de ‘seguidores’. Cada mensagem no Twitter é limitada a 120 caracteres.
c) O Facebook permite a criação de páginas pessoais ou corporativas.
d) O Instagram é uma rede social que tem como objetivo o compartilhamento de
fotos e vídeos.
e) Por meio de blogs, é possível a publicação de mensagens de texto e imagens.

Letra b.
O Twitter aumentou o limite para 280 caracteres.

Questão 42    (QUADRIX/CRO-PR/ASSISTENTE) Para responder a esta questão, sobre o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, leia cuidadosamente as
afirmações a seguir.
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I – Para proporcionar ao usuário uma comunicação mais abrangente, o WhatsApp agora está disponível tanto no celular como no computador através da sua
versão WhatsApp Web.
II – O WhatsApp Web é uma extensão da conta do WhatsApp do aparelho celular
para o computador.
III – As mensagens enviadas e recebidas são completamente sincronizadas entre
o aparelho celular e o computador, podendo ser vistas em ambos os dispositivos (computador e celular).
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, somente.
b) II e III, somente.
c) I e III, somente.
d) todas.
e) nenhuma.

Letra d.
Aluno(a), dificilmente alguém erra uma questão que aborda o WhatsApp, concorda? Ferramenta que se tornou necessária na vida de milhões de pessoas.

Questão 43    (UNIVERSA/SECRIA/AGENTE) assinale a alternativa que apresenta o
termo utilizado, no Twitter, para se referir à função de indexar tópicos e assuntos
específicos de conversa.
a) avatar
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b) instagram
c) selfie
d) hashtag
e) perfil

Letra d.
Sei que nesse exato momento você entrará em seu Instagram, Twitter ou Facebook
e digitará: lendo a aula do professor Fabrício. #infocomfabricio. Você criou uma
hashtag. Associará a frase digitada ao termo infocomfabricio. Incorporando a postagem a um banco de dados.

E-mail (Correio Eletrônico)
Um correio eletrônico ou, ainda, e-mail, é um método que permite compor, enviar e receber mensagens por meio de sistemas eletrônicos de comunicação.

Existem dois tipos de serviços de e-mail:
• Webmail: é uma interface da World Wide Web que permite ao utilizador ler
e escrever e-mail usando um navegador:
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− Vantagens: mobilidade – acesso em qualquer computador que tenha internet e economia de espaço em disco;
− Desvantagem: sem conexão à internet não se tem acesso à caixa postal.
Posso afirmar que o webmail é o serviço de e-mail mais popular do mundo. Basta você ter um navegador para acessar seus e-mails sem qualquer
conhecimento adicional;
• Correio local: serviço de e-mail que necessita de um software específico
para o gerenciamento das mensagens (Microsoft Outlook, E-mail, Mozilla
Thunderbird):
− Vantagens: leitura off-line de e-mails recebidos;
− Desvantagens: consome espaço em disco e configuração de protocolos.
O grande problema do correio local é requerer do usuário conhecimento em
configurações de protocolos, mesmo programas mais recentes já oferecerem um passo a passo bem simples.
No correio local, o usuário configurará os seguintes protocolos:
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): é o protocolo padrão para envio de
e-mails por meio da internet. Porta (25/587);
• Post Office Protocol (POP3): é um protocolo utilizado no acesso remoto
a uma caixa de correio eletrônico. O POP3 permite que todas as mensagens
contidas numa caixa de correio eletrônico possam ser transferidas sequencialmente para um computador local. Porta (110);
• IMAP (Internet Message Access Protocol): é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico em que as mensagens ficam armazenadas no
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servidor e o internauta pode ter acesso a suas pastas e mensagens em qualquer computador, tanto por webmail como por cliente de correio eletrônico.
Porta (143).
Sobre o conceito de protocolo, fique tranquilo(a), pois o abordarei mais à frente.
Como toda essa maravilhosa logística dos e-mails funciona? Observe a figura a
seguir:

Note que o e-mail não funciona como o bitcoin, ponto a ponto (p2p). Sempre
haverá a figura de um servidor central ao qual o usuário conecta, loga, redige o seu
e-mail e pede para enviar. O servidor será encarregado pelo envio, armazenamento, recebimento e toda a logística das mensagens.

Questão 44    (CESPE/STM/ANALISTA) Para o funcionamento de um serviço de correio eletrônico, são necessários cliente e servidor. A função do cliente de e-mail é a
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de acesso do usuário a mensagens, e o servidor tem a função de envio, recebimento e manutenção das mensagens.

Certo.
Descrição exata de como funciona a logística de um e-mail. Observe que nesse item
a palavra “necessários” não deixou o item errado, pois, sem o servidor, o e-mail
não funciona.

Questão 45    (VUNESP/PC-SP/AGENTE) Atualmente, o uso do sistema webmail é
mais difundido que aquele que se utiliza de um programa específico de gerenciamento de e-mail. No sistema webmail, a pasta
a) Rascunhos fica armazenada na pasta Documentos do usuário do computador.
b) Spam contém todos os e-mails recebidos com mais de um destinatário.
c) Enviados se localiza no servidor de e-mail acessado por webmail.
d) Entrada, ou Inbox, fica localizada no computador ou dispositivo móvel utilizado
e armazena os e-mails recebidos.
e) Lixeira é um atalho para a Lixeira do computador ou dispositivo móvel utilizado
para o acesso por webmail.

Letra c.
O gerenciamento é todo feito pelo servidor, então, no webmail, as pastas de mensagens ficam nas “nuvens”.
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Questão 46    (FEPESE/PC-SC/ESCRIVÃO) Com relação aos protocolos utilizados no
âmbito do correio eletrônico são realizadas as seguintes afirmativas:
1. Através de um programa cliente que envia comandos ao servidor de correio eletrônico que suporta o protocolo IMAP, o usuário pode manipular suas mensagens
e pastas (também chamadas de “folders”) a partir de computadores diferentes em
diversas localidades sem que seja necessária a transferência das mesmas do servidor para o computador de onde se está fazendo o acesso.
2. O protocolo IMAP não se destina a fornecer extensas operações de manipulação
de correio no servidor; normalmente, o correio é baixado e depois excluído.
3. Quando um cliente SMTP possui uma mensagem para transmitir, ele estabelece
um canal de transmissão (two-way) com um servidor SMTP. A responsabilidade do
cliente SMTP é transmitir a mensagem de correio eletrônico para um ou mais servidores SMTP, ou reportar sua falha na tentativa de transmissão.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) É correta apenas a afirmativa 2.
b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Letra c.
1. Abordou o conceito do protocolo IMAP que sincroniza as mensagens no servidor
e no computador do usuário, este pode acessar os e-mails de qualquer lugar sem
tirá-los do servidor.
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2. Função do protocolo POP, baixa a mensagem do servidor para o computador do
usuário, não deixando cópia no servidor.
3. Função do protocolo SMTP, enviar as mensagens. E-mail, utiliza o protocolo de
transporte (estudaremos mais tarde) TCP que é um protocolo confiável, indicando
mensagem de erro em caso de falha na tentativa do envio.

Questão 47    (CESGRANRIO/BBDF/ESCRITURÁRIO) O uso de correio eletrônico é
normalmente efetuado por meio de clientes de e-mail, como o Outlook Express da
Microsoft, ou por meio de webmails, ferramentas disponibilizadas pelos provedores
de internet em seus sites. Considerando como exemplo o programa da Microsoft,
verifica-se que uma diferença entre essas ferramentas disponibilizadas pelos provedores e o programa Outlook Express consiste no fato de que nele
a) as mensagens são gravadas em uma pasta específica na máquina do usuário
para serem visualizadas, enquanto, no webmail, não é necessária essa operação.
b) as mensagens são salvas automaticamente, na pasta Rascunho, assim que são
criadas, enquanto as mensagens são salvas, no webmail, apenas se o usuário comandar essa operação.
c) existe um limite de 20 destinatários para cada mensagem a ser enviada, enquanto, no webmail, esse limite é de apenas 5 destinatários.
d) existe uma pasta específica para catalogar as mensagens enviadas, enquanto,
no webmail, essas mensagens são descartadas após o envio.
e) os arquivos anexados à mensagem podem ser de qualquer tipo, enquanto, no
webmail, apenas arquivos de texto podem ser anexados à mensagem.
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Letra a.
Abordou a principal diferença de um webmail para um correio local. No webmail,
as mensagens não ficam armazenadas em nossa máquina, mas, sim, no servidor.
Por isso, quando acessamos o Gmail, percebemos que oferece 15 gigabytes de espaço em seus servidores. Já no correio local, as mensagens são armazenadas em
nossas máquinas, quando baixadas do servidor.

Questão 48    (CESPE/PREVIC/ANALISTA) Apesar de o HTTP (Hipertext transfer protocol) ser normalmente utilizado para acessar páginas, em alguns casos ele também é usado na transferência de mensagens de correio eletrônico do computador
do usuário final para o servidor de correio eletrônico.

Certo.
Muito cuidado para não associar e-mails apenas aos três protocolos estudados anteriormente. Quando utilizamos o sistema webmail, por ser um acesso via página
(site) feito por meio de um navegador, usaremos, na comunicação com o servidor,
o protocolo HTTP (protocolo usado nos acessos a páginas da www).

Questão 49    (CESPE/BRB/ESCRITURÁRIO) Para que o SMTP, um protocolo de recebimento de mensagens de e-mail pela Internet, seja utilizado, é necessário um
endereço IP do servidor que armazene as mensagens de correio eletrônico do usuário do serviço.
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Errado.
A pegadinha mais comum das bancas, principalmente do Cespe, é inverter a função
dos protocolos. SMTP é um protocolo de envio e não de recebimento de mensagens.

Campos de Envio de E-mail
Já ficou na dúvida de como preencher um e-mail? Vamos relembrar?
• De: Remetente (pessoa que está enviando o e-mail, a emissora);
• Para: Destinatário principal (pessoa que será a principal receptora do e-mail);
• CC: Destinatário secundário (pessoa que receberá uma cópia do e-mail. Muito usado em ambiente corporativo para organizar as mensagens da empresa. Ex.: Para: subordinado CC: Diretor da empresa. O subordinado recebe o
e-mail ciente de que o diretor tem uma cópia em mãos. E o diretor está ciente
de que a ordem foi emitida);
• CCO: Destinatário oculto (o para: e o CC: não sabem que essa pessoa também recebeu o mesmo e-mail. Mas o CCO sabe que os demais receberam);
• Assunto: assunto do e-mail (é permitido enviar e-mail sem assunto, porém,
é considerado muito deselegante).

Questão 50    (VUNESP/PC-SP/AUXILIAR) Um usuário da Internet está preparando
uma mensagem de e-mail para enviar uma imagem em formato JPEG que está
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armazenada em seu computador. Uma das formas de se preparar e enviar corretamente esse e-mail com a imagem é
a) em modo texto com formatação, incluir o link (caminho) para a pasta com o
arquivo da imagem.
b) em modo texto simples, ou sem formatação, utilizar o recurso de anexar o arquivo com a imagem.
c) em modo texto simples, ou sem formatação, inserir a imagem no corpo da mensagem.
d) inserir o link (caminho) para a pasta com o arquivo da imagem no campo Cco
da mensagem.
e) inserir o atalho para o arquivo com a imagem no corpo da mensagem.

Letra b.
Simples, se a imagem não ultrapassar o limite de tamanho do servidor, basta anexá-la ao e-mail.

Questão 51    (VUNESP/PC-SP/AGENTE) Ao se preparar uma mensagem para envio
por meio de um correio eletrônico, é correto afirmar que
Parte superior do formulário
a) os campos Cc e Cco são ambos obrigatórios.
b) o campo Assunto é obrigatório, e o campo Cco é opcional.
c) os campos Para e Cco são ambos obrigatórios.
d) pelo menos um dos campos Para, Cc ou Cco deve ser especificado.
e) o campo Cco é obrigatório, e o campo Assunto é opcional.
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Letra d.
Impossível enviar um e-mail sem especificar algum campo de destinatário. Então,
qualquer um dos três campos pode ser preenchido para o envio.

Questão 52    (VUNESP/PC-SP/AGENTE) Considere que você recebeu uma mensagem de e-mail com um arquivo de imagem (no formato JPEG) anexo. Caso você
utilize a opção de Responder esse e-mail, na ferramenta de gerenciamento de
e-mails,
a) deve-se incluir um texto no corpo da mensagem para que a resposta seja enviada.
b) o Assunto da mensagem de resposta não pode ser editado.
c) o modo de texto (com ou sem formatação) da mensagem não pode ser alterado.
d) por padrão, todos os destinatários da mensagem original receberão a resposta.
e) por padrão, o arquivo de imagem não será anexado na mensagem de resposta.

Letra e.
Ao responder um e-mail, via de regra, o anexo não irá junto. Ao encaminharmos o
e-mail, haveria a opção de enviar o anexo ou não.

Questão 53    (VUNESP/TJ-SP/ESCREVENTE) Quando se recebe uma mensagem por
meio do correio eletrônico, há diversas opções de resposta, sendo que na opção
encaminhar,
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a) na mensagem de encaminhamento, não pode ser editado ou alterado o campo
Assunto da mensagem original recebida.
b) se houver anexos na mensagem original recebida, esta só pode ser enviada para
um destinatário.
c) se houver anexos na mensagem original recebida, apenas um deles pode ser
incorporado à mensagem de encaminhamento.
d) tanto o texto da mensagem original recebida quanto eventuais anexos são incorporados à mensagem de encaminhamento.
e) não pode haver destinatários em cópia, se houver mais de um anexo na mensagem original recebida.

Letra d.
O recurso encaminhar já pode incorporar, também, o anexo. Diferente do receber,
no qual a regra é não incorporar.

Questão 54    (ESAF/ANAC/MÉDIO/2016) A especificação do destinatário em Correio Eletrônico é um string alfanumérico da forma abaixo.
a) parte-empresa@nome-usuário.
b) máquina-local@máquina-destino.
c) cliente-prioritário@login-empresa.
d) parte-local@servidor-cliente.
e) parte-local@nome-domínio.
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Letra e.
A regra de um endereçamento de um e-mail é que sempre no endereço venha o
sinal do @ (arroba). O @ (arroba) tem a função de “at”, junção. Ex.: eu@gmail.
com – eu no servidor do Gmail. A questão abordou termos mais técnicos, mas, por
eliminação, seria possível chegar à resposta. Parte-local: usuário @ nome-domínio:
o servidor que está provendo o serviço.

Questão 55    (CESPE/TRE-BA/TÉCNICO) Para responder uma mensagem de correio
eletrônico e, simultaneamente, encaminhá-la para todos os endereços de email
constantes no campo Para: (ou To) e no campo Cópia: (ou Copy) no cabeçalho da
mensagem recebida, o usuário deve utilizar a opção
a) encaminhar mensagem.
b) encaminhar mensagem para todos os destinatários.
c) responder para todos.
d) responder para o remetente.
e) responder com cópia oculta.

Letra c.
Se vai responder para TODOS, basta utilizar a opção responder para todos.

Obs.:
usuários presentes no CCO: não receberão a resposta, pois os endereços
deles não estão sendo visualizados por quem está no Para: ou CC:.
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Questão 56    (VUNESP/ARCESP/ANALISTA) Observe a tela de edição de novas mensagens do GMAIL, acessada no navegador Google Chrome, versão 64.0.3282.

O valor “95K” exibido na imagem identifica
a) o tamanho do arquivo anexado.
b) a quantidade de arquivos anexados.
c) a quantidade de vezes que a mensagem foi “curtida”.
d) a quantidade de vezes que a mensagem foi lida.
e) um código de acesso para abrir o arquivo.

Letra a.
95K = 95 KB (kilobytes) = 95 mil bytes de tamanho.
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Outros Serviços da Internet
Outros serviços não menos importantes para o nosso dia a dia, porém, menos
cobrados em concursos, são:
• Educação a distância (EaD): é a modalidade de ensino que permite que o
aprendiz não esteja fisicamente presente em um ambiente formal de ensino-aprendizagem. Diz respeito também à separação temporal ou espacial entre
o professor e o aprendiz. A interligação (conexão) entre professor e aluno se
dá por meio de tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet,
em especial, as hipermídias, mas também podem ser utilizados o correio,
o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax, o celular, o iPod,
o notebook, entre outras tecnologias semelhantes. Quando aplicada na WEB:
E-Learning;
• Wiki: faz com que o software colaborativo permita a edição coletiva dos documentos usando um sistema que não necessita que o conteúdo tenha que
ser revisto antes da sua publicação. O que faz a “wiki” tão diferente das outras páginas da internet é certamente o fato de poder ser editada pelos usuários que por ela navegam;
• Fórum de discussão/grupos de discussão: é uma ferramenta para páginas de internet destinada a promover debates por meio de mensagens publicadas abordando uma mesma questão. Os status de usuários registrados
num fórum geralmente variam em três níveis de permissão: usuários, moderadores e administradores;
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• Chat: que em português significa “conversação”, ou “bate-papo”, é um neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real. Essa definição inclui programas de IRC, conversação em sítio WEB ou mensageiros
instantâneos;
• Comércio eletrônico (e-commerce): é um tipo de transação comercial feita especialmente por meio de um equipamento eletrônico, como, por exemplo, um computador, permeando a aquisição de bens, produtos ou serviços,
terminando com a liquidação financeira por intermédio de meios de pagamento eletrônicos. Observe:
− B2B (Business2Business) – empresa negociando com empresa;
− B2C (Business2Customer) – empresa negociando com pessoa;
− C2B (Customer2Business) – pessoa negociando com empresa;
− C2C (Customer2Customer) – pessoa negociando com pessoa;
− Podendo entrar o G, government (governo);

Obs.:
não confundir com e-business, e-business é mais abrangente.

• Voz sobre IP: também chamado VoIP, telefonia IP, telefonia internet, telefonia em banda larga e voz sobre banda larga, é o roteamento de conversação
humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada
no protocolo de internet, tornando a transmissão de voz mais um dos serviços
suportados pela rede de dados. Exemplo de um servidor Voip: Skype.
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Questão 57    (CESPE/MINISTÉRIO DA SAÚDE/TÉCNICO) Entre os recursos disponibilizados atualmente na Internet, estão os denominados grupos de discussão, que
consistem em comunidades virtuais e permitem que usuários da rede mundial de
computadores possam trocar mensagens de interesse comum, utilizando, entre
outros, recursos de correio eletrônico e de páginas WEB. Entre os elementos normalmente presentes em um grupo de discussão, encontram-se o administrador do
grupo, que decide acerca das regras do grupo, e o moderador do grupo, que tem a
função de aprovar, ou não, determinada mensagem.

Certo.
Conceito copiado e colado sobre os grupos de discussão.

Funcionamento da Internet
Você já se perguntou como a internet funciona? Onde ficam as páginas e serviços que acessamos todos os dias a todo momento? Vejamos:
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Observe que existe o papel de um PC (cliente) solicitando a informação a um
ISP (servidor) e o servidor devolvendo, correto? Exatamente assim que a grande
maioria dos serviços da internet funciona, sistema cliente-servidor. Existem alguns
exemplos de serviços que não são baseados em cliente-servidor; é o caso do bitcoin que trabalha com sistema Peer2Peer (P2P).

Questão 58    (QUADRIX/CFO-DF/ADIMINISTRADOR/) A Internet é a maior rede de
computadores existente na atualidade, sendo destinada, exclusivamente, a estabelecer a conexão entre computadores denominados de servidores e clientes.

Errado.
Observe que a palavra restritiva “exclusivamente”, na maioria dos casos, deixa os
itens errados. O Bitcoin é um clássico exemplo de serviço que não opera com cliente/servidor, mas, sim, com sistema P2P, Peer-to-peer (ponto a ponto).
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Questão 59    (CESPE/CEF-RJ/SP/ESCRITURÁRIO) Com relação à Internet, assinale
a opção correta.
a) O cliente de e-mail consiste em um programa que permite acesso à caixa postal
do usuário de correio eletrônico; para essa atividade, dispensa-se o servidor.
b) Uma VPN é uma rede virtual privada utilizada como alternativa segura para usuários que não desejam utilizar a Internet.
c) VoIP é uma tecnologia atualmente promissora que, ao otimizar o uso da linha
telefônica residencial ou empresarial, permite a realização de ligações telefônicas
em tempo real e com baixo custo.
d) A Internet emprega o modelo de comunicação cliente-servidor.
e) Denomina-se domínio da Internet o servidor que contém as informações que se
deseja acessar para diversas finalidades, tais como correio eletrônico, transferência
de arquivos, acesso à WEB etc.

Letra d.
a) Errada. E-mail não dispensa o servidor.
b) Errada. VPN (rede privada virtual) é utilizada justamente na internet.
c) Errada. VOIP não otimiza o uso da linha telefônica.
d) Certa. O modelo de comunicação da internet.
e) Errada. Domínio é o endereço que é registrado para o acesso aos sites.

Protocolos da Internet
Agora que sabemos como é empregado o sistema de comunicação da internet
(cliente-servidor), vamos abordar como toda essa comunicação é possível. Como
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fazemos computadores de fabricantes e sistemas operacionais heterogêneos se
comunicarem? Simples, criando um padrão de comunicação ao qual todos devem
obedecer. Como se o planeta inteiro, a partir do ano que vem, fosse obrigado a falar
o português do Brasil. Para isso, foram criados os chamados protocolos: conjunto
de regras e convenções padronizadas que devem ser obedecidas a fim de permitir
a troca de dados entre computadores ligados em rede.
O nome dado à família de protocolos que torna possível a comunicação de computadores de redes diferentes:

Também chamado de pilha de protocolos TCP/IP, é um conjunto de protocolos
de comunicação entre computadores em rede. Seu nome vem de dois protocolos:
o TCP (Transmission Control Protocol – Protocolo de Controle de Transmissão) e o
IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet, ou ainda, protocolo de interconexão).
O conjunto de protocolos pode ser visto como um modelo de camadas (Modelo
OSI), no qual cada camada é responsável por um grupo de tarefas, fornecendo um
conjunto de serviços bem definidos para o protocolo da camada superior. As camadas mais altas estão logicamente mais perto do usuário (chamada camada de
aplicação) e lidam com dados mais abstratos, confiando em protocolos de camadas
mais baixas para tarefas de menor nível de abstração.
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Vamos abordar cada um dos principais protocolos que fazem parte de toda a
família TCP/IP.

Protocolos de IP
IP: Endereço de Protocolo da Internet (Endereço IP/IP address), é um número
atribuído a cada dispositivo (computador, impressora, smartphone etc.) conectado
a uma rede de computadores que utiliza o Protocolo de Internet para comunicação.
Opera na camada 3 do modelo OSI, Rede.

Questão 60    (CESPE/INSS/TÉCNICO) Na Internet, os endereços IP (Internet Protocol) constituem recursos que podem ser utilizados para identificação de microcomputadores que acessam a rede.
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Certo.
Definição correta do famoso número IP.
Nat: NAT (Network Address Translation) é um protocolo que faz a tradução dos
endereços IP e portas TCP da rede local para a internet, ou seja, o pacote a ser enviado ou recebido de sua estação de trabalho na sua rede local vai até o roteador,
onde seu IP é trocado pelo IP do roteador. A substituição do IP da rede local valida o
envio do pacote na internet, no retorno do pacote acontece a mesma coisa, porém,
ao contrário, o que garante que o pacote chegue ao seu destino. Porta: 5351. Basta
lembrar da sua conexão ao Wi-Fi.
Exemplo: em sua casa você tem três equipamentos ligados a um roteador. Os três
equipamentos estão conectados ao IP do seu roteador, simples assim, pelo fato de
o IP dos equipamentos da rede local ser um IP fixo ou IP frio não tendo compatibilidade com a faixa de IP da Internet. Ex.: 192.168.1.1
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Questão 61    (CESPE/TJ-ES/ANALISTA) O protocolo NAT tem a capacidade de modificar o endereço de um datagrama IP em um roteador, a fim de permitir a comunicação de dados entre uma rede privada e uma rede pública.

Certo.
Abordou a função típica do protocolo NAT.

Protocolos de Transporte
TCP: O TCP (Transmission Control Protocol), um protocolo orientado para a
conexão, possibilita a transferência de dados na internet, com as características
de confiabilidade, isto é, a mensagem chega ao receptor ou mensagens enviadas
chegam na ordem de envio. Protocolo que opera na camada 4 do modelo OSI, camada de transporte. O TCP é o protocolo responsável em transportar os pacotes de
dados da rede.
UDP: o UDP (User Datagram Protocol), um protocolo não orientado para a conexão, possibilita a transferência de dados na internet, com as características de
não confiabilidade, isto é, a mensagem pode não chegar ao receptor ou mensagens
enviadas podem chegar fora da ordem de envio. Protocolo que opera na camada
4 do modelo OSI, camada de transporte. Utilizado em transporte de pacotes que
exigem velocidade e não confiabilidade. Ex.: streaming de dados (Youtube/Netflix)
e VOIP (Skype e chamada de voz do WhatsApp).
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Questão 62    (CESPE/TJ-RR/ANALISTA) O TCP (Transmission Control Protocol), um
protocolo não orientado para a conexão, possibilita a transferência de dados na internet, com as características de não confiabilidade, isto é, a mensagem pode não
chegar ao receptor ou mensagens enviadas podem chegar fora da ordem de envio.

Errado.
Conceito invertido. Foi abordado o conceito de UDP e não do TCP.

Protocolos de Aplicação
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol é um protocolo de serviço TCP/IP
que oferece configuração dinâmica de terminais, com concessão de endereços IP
de host e outros parâmetros de configuração para clientes de rede. Portas (67/68).
Esse é o protocolo responsável em gerar o número que identifica o nosso computador na rede, o número IP. Esse número é conhecido como IP dinâmico, IP variável
ou IP quente, pois cada vez que conectamos a rede, o DHCP gera um novo número
ao nosso dispositivo.
Exemplo: quando colocamos nosso telefone em modo avião, perdemos toda a
comunicação com a rede. Assim que tiramos do modo avião, estabelecemos uma
nova conexão com a operadora que, por meio do DHCP, gera um IP ao nosso dis-
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positivo. Cuidado: jamais, em uma mesma rede, são permitidas máquinas com o
mesmo número IP. Cada máquina com um número diferente da outra. Opera na
camada 7 do modelo OSI, camada de aplicação.

Questão 63    (CESGRANRIO/BB/ESCRITURÁRIO) A Internet baseia-se no protocolo TCP/IP em que o endereço IP pode ser designado de maneira fixa ou variável.
O responsável por designar endereços IP variáveis que possibilitam a navegação na
WEB é o servidor de
a) HTTP.
b) HTML.
c) DNS.
d) DHCP.
e) PHP.

Letra d.
Pediu o protocolo que designa endereços IP variáveis que possibilitam a navegação
na WEB, DHCP.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

72 de 150

INFORMÁTICA
Conceitos e Tecnologias de Redes
Prof. Fabrício Melo

HTTP: sigla de HyperText Transfer Protocol que, em português, quer dizer: Protocolo de transferência de Hipertexto. Esse protocolo é o conjunto de regras que
permite a transferência de informações na WEB, ou seja, o protocolo que permite
a transferência das páginas/sites/hipertextos que acessamos na www. Porta (80).

Questão 64    (CESPE/FUB/TÉCNICO) O protocolo HTTP permite o acesso a páginas
na Internet com o uso de um navegador.

Certo.
Questão direta! Cobrando a função primaria do Protocolo HTTP, permitir o acesso
às páginas por meio de um navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox).

HTTPS: (HyperText Transfer Protocol secure) é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada SSL ou do TLS, essa camada adicional permite que
os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se
verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais.
Porta (443). Pode observar que sites de compras, bancos e acessos restritos usam
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esse protocolo. Ele é simples de acertar nas provas. Para o examinador cobrar algum item relacionado ao HTTPS, terá que colocar no enunciado ou nas respostas
os seguintes termos:

Questão 65    (CESPE/TELEBRAS/TÉCNICO) O uso do HTTPS (hypertext transfer
protocol secure) aumenta a segurança de sítios da Internet, ao implementar segurança na comunicação mediante conexão criptografada e uso de certificados digitais.

Certo.
Observe os termos citados no item: segurança, conexão criptografada e certificados digitais. Tem alguma dúvida se é o HTTPS?

Questão 66    (CESPE/BRB/ADVOGADO) O uso de HTTPS (HTTP seguro) permite que
as informações enviadas e recebidas em uma conexão na Internet estejam protegidas por meio de certificados digitais.
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Certo.
Observe novamente: HTTPS associado a certificados digitais.

Questão 67    (CESPE/ABIN/OFICIAL DE INTELIGÊNCIA) No Internet Explorer,
ao acessar uma página por meio do protocolo seguro HTTP, que utiliza o algoritmo
de criptografia SSL (secure socket layer), o usuário é informado pelo navegador,
mediante a exibição de um ícone contendo um cadeado, de que a conexão é segura.

Errado.
Cespe induzindo o(a) candidato(a) ao erro. Ao colocar a palavra seguro antes da
sigla HTTP, classifica o protocolo tradicional, HTTP, como protocolo seguro. A palavra “seguro” deveria vir após a sigla HTTP. Ex.: o protocolo HTTP seguro. Assim,
abordaria, de forma correta, o protocolo HTTPS.

FTP: significa File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos) e
é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos (também conhecidos
como ficheiros), sendo uma das mais usadas na internet. Portas (20/21).
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Questão 68    (UNIVERSA/POLÍCIA CIVIL-DF/AGENTE) Qual a sigla utilizada para
um protocolo que permite, de forma bastante rápida e versátil, transferir arquivos
de servidores para um computador pessoal, sendo um dos mais usados na internet
para essa finalidade?
a) Telnet
b) HTTP
c) POP3
d) FTP
e) SMTP

Letra d.
Aluno(a), observe o uso das seguintes palavras-chave: rápida, versátil e transferir
arquivos. Sempre associe esses termos ao protocolo FTP.

Questão 69    (CESPE/ECT/ADMINISTRADOR) O FTP difere de outras aplicações
cliente/servidor na Internet por estabelecer duas conexões entre os nós. Uma delas é usada para a transferência de dados, e a outra, para a troca de informações
de controle.

Certo.
Nesse item, há a justificativa do protocolo FTP ser rápido e versátil. É justamente
por ele operar em duas portas na rede, porta 20 e porta 210, que estudaremos
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mais à frente. Os protocolos tradicionais operam com apenas uma porta de conexão, correto?! Então, se eu tenho um protocolo que opere com 2 portas, é sinal de
que a conexão ficará mais rápida e versátil.

Telnet: é um protocolo cliente-servidor usado para permitir a comunicação
entre computadores ligados numa rede (ex.: rede local/LAN, internet), baseado
em TCP. Telnet é um protocolo de login remoto. Esse protocolo vem sendo gradualmente substituído pelo SSH, cujo conteúdo é criptografado antes de ser enviado.
Portas (23 telnet/22ssh). Protocolo muito utilizado em alguns comércios, como as
farmácias, por exemplo. Quando vamos comprar um remédio, o vendedor passa
um leitor de códigos de barras na caixa do remédio para ler o preço. O computador
utilizado é apenas um mero terminal de rede (terminal burro), pois todo o sistema
que está sendo exibido na tela do computador vem de um servidor central que espelha as máquinas clientes por meio do TELNET ou SSH, por exemplo.

Questão 70    (FCC/BANESE/ESCRITURÁRIO) Para rodar comandos remotamente,
executar aplicativos gráficos, transferir arquivos e criar túneis seguros, entre outros recursos, NÃO se trata de uma ferramenta disponível de acesso remoto a computadores:
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a) VNC.
b) NX Server.
c) WTS.
d) SSH.
e) FTP.

Letra e.
Observe que o enunciado da questão só passa a ter importância após a palavra
NÃO, pois ele está negando e quer um protocolo que NÃO seja de acesso remoto. Nas alternativas, há o FTP (Protocolo de Transferência de Arquivos). Todos os
outros são de acesso remoto: VNC, NX server, WTS e SSH, conforme estudamos
anteriormente.

Questão 71    (CESPE/DPU/TÉCNICO) Os protocolos de comunicação SSH e TELNET
garantem comunicação segura, uma vez que os dados são criptografados antes de
serem enviados.

Errado.
Comunicação segura é apenas o SSH, que utiliza criptografia. O TELNET é um protocolo de acesso remoto sem segurança.

SNMP: (do inglês Simple Network Management Protocol – Protocolo Simples de
Gerência de Rede) é um protocolo de gerência típica de redes TCP/IP, da camada de
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aplicação, que facilita o intercâmbio de informações. Possibilita aos administradores de rede gerenciar o desempenho da rede, encontrar e resolver seus eventuais
problemas, e fornecer informações para o planejamento de sua expansão, dentre
outras. Porta (161).

Obs.:
protocolo raramente cobrado em provas da área administrativa. Apenas
tome cuidado para não confundir com o protocolo de e-mail, SMTP (envio
de e-mail).

Internet Relay Chat (IRC): é um protocolo de comunicação bastante utilizado
na internet. É utilizado basicamente como bate-papo (chat) e troca de arquivos,
permitindo a conversa em grupo ou privada. Protocolo de comunicação em tempo
real/instantânea. Porta (194).

Outros protocolos de comunicação em tempo real:
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Obs.:
XMPP é o protocolo utilizado pelo famoso WhatsApp.

Questão 72    (FCC/TRE-SP/TÉCNICO) O protocolo da Internet que possibilita aos
usuários trocar informações em tempo real denomina-se:
a) IRC
b) E-mail
c) FTP e. Gopher
d) Telnet
e) HTTP

Letra a.
b) Errada. E-mail não é protocolo, é um serviço que utiliza três protocolos: SMTP,
POP e IMAP.
c) Errada. FTP: transferência de arquivos. Gopher: protocolo de busca de dados
em uma rede.
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d) Errada. Telnet: acesso remoto.
e) Errada. HTTP: transferência de hipertextos (sites).

De acordo com a figura acima, julgue o item que se segue
Questão 73    (CESPE/STJ/ANALISTA) Sabendo que, ao se preencher os campos de
informação indicados na página mostrada e clicar o botão CONSULTAR, uma aplicação cliente/servidor será iniciada entre um servidor do sítio do STJ e o computador
do usuário, é correto concluir que, com base nos conceitos e modos de funcionamento da Internet atuais, um conjunto de protocolos de comunicação denominado
TCP/IP será utilizado para possibilitar a troca de informações entre o servidor e o
cliente. Com o uso desses protocolos, as informações são enviadas na forma de pacotes, que contêm, cada um, além da informação a ser enviada e de outros dados,
o número IP do computador de destino. Nessa comunicação, é possível que pacotes
referentes a uma mesma informação trafeguem pela rede por caminhos diferentes
entre a origem e o destino.
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Certo.
Uma das questões mais bem elaboradas que eu já vi em toda minha vida no mercado de concursos públicos. O examinador, em apenas um item, abordou cinco temas
que poderiam ser cobrados de maneiras separadas. Vamos a eles:
• 1. “clicar o botão CONSULTAR, uma aplicação cliente/servidor será iniciada
entre um servidor do sítio do STJ e o computador do usuário” – definição da
ideia de cliente-servidor;
• 2. “com base nos conceitos e modos de funcionamento da Internet atuais,
um conjunto de protocolos de comunicação denominado TCP/IP será utilizado
para possibilitar a troca de informações entre o servidor e o cliente” – abordou o principal protocolo da Internet, TCP/IP;
• 3. “com o uso desses protocolos, as informações são enviadas na forma de
pacotes” – exatamente, as informações na rede viajam na forma de pacotes/
datagramas para não gerar congestionamento na rede;
• 4. “que contêm, cada um, além da informação a ser enviada e de outros
dados, o número IP do computador de destino” – sim, o pacote tem que
ser identificado pelo servidor para ser entregue ao nosso computador. Essa
identificação vem no cabeçalho do pacote por meio do endereço IP da nossa
máquina;
• 5. “nessa comunicação, é possível que pacotes referentes a uma mesma informação trafeguem pela rede por caminhos diferentes entre a origem e o
destino” – os pacotes viajam por caminhos diferentes de acordo com a escolha do roteador (router), que é o responsável em escolher esses caminhos
na rede.
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Sugestão: aluno(a), assista um vídeo no meu canal do Youtube, chamado “Warriors of the Net”. Esse vídeo explora de maneira bem clara todo esse funcionamento
da internet abordado no item acima. Segue o link: https://youtu.be/CEaqf8VWZuk
Questão 74    (FEPESE/PC-SC/AGENTE) Assinale a alternativa que contém o número
de portas TCP padrão empregadas pelos protocolos HTTP, FTP (porta de transferência de dados) e SMTP (e-mail) no servidor, respectivamente.
a) 80 • 20 • 25
b) 80 • 21 • 25
c) 80 • 22 • 25
d) 80 • 25 • 22
e) 8080 • 21 • 25

Letra a.
Muito cuidado com esse tipo de questão, aluno(a). Não é recorrente nas provas,
mas pode vir como uma surpresa desagradável logo no seu concurso dos sonhos.
Cada protocolo opera em uma porta de conexão da rede. Onde existem as portas
já definidas para cada protocolo e as portas aleatórias. Você observou que nas explicações sobre os protocolos foi colocado, no final, o número das portas que cada
protocolo opera. A seguir, uma tabela com as principais portas.
SERVIÇO

TCP

OBSERVAÇÕES

FTP

20/21

20 – Transferência de arquivos
20 – Controle

SSH

22

Protocolo de login remoto encriptado

Telnet

23

Protocolo de login remoto

SMTP

25

Para envio de e-mail
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DNS

53

Resolução de nomes para IP

HTTP

80

Para WEB browser

HTTPS

443

Para WEB browser seguro

POP3

110

Para recepção de e-mail

IRC

6667

Para conversação (chat)

Intranet
Um dos assuntos mais pedidos em provas é a intranet. Conceito simples, mas
os examinadores sempre dão um jeito de complicá-lo.
É uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos
da internet, porém, de uso exclusivo de um determinado local, como, por exemplo,
a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou colaboradores internos, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de
comunicação empregados na internet, TCP/IP.
A intranet é um dos principais veículos de comunicação em corporações. Por ela,
o fluxo de dados (centralização de documentos, formulários, notícias da empresa
etc.) é constante, pretendendo reduzir os custos e ganhar velocidade na divulgação e distribuição de informações. Apesar do seu uso interno, acessando aos dados
corporativos, a intranet permite que computadores localizados numa filial, se conectados à internet com uma senha, acessem conteúdos que estejam na sua matriz. Cria um canal de comunicação direto entre a empresa e os seus funcionários/
colaboradores, tendo um ganho significativo em termos de segurança.
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Extranet
É uma rede de computadores que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos educacionais. Em um contexto de business-to-business, uma extranet também pode ser vista como uma parte da empresa que é
estendida a usuários externos (“rede extraempresa”), tais como representantes e
clientes. Outro uso comum do termo extranet se dá na designação da “parte privada” de um site, onde somente “usuários registrados” podem navegar, previamente
autenticados por sua senha (login).

Aluno(a), você perceberá que os examinadores cobram esses conceitos, estudados acima, em três vertentes:
• cobram o conceito de intranet (rede com um propósito específico de acesso
interno somente por pessoas autorizadas);
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• cobram a exceção (a intranet PODE ser acessada de fora do ambiente interno
da empresa);
• cobram o conceito do acesso externo (extranet).
Caso a extranet seja acessada por meio da internet (meio padrão de acesso),
como é feito para que o acesso seja seguro? Observe:

Observe que, ao acessar a intranet (extranet) da empresa em nossa residência,
foi criado um tunelamento na conexão, chamado de VPN (Rede Privada Virtual).
Trata-se de uma rede privada construída sobre a infraestrutura de uma rede pública, onde é criado um túnel de conexão para trafegar dados criptografados. Proporciona segurança ao acesso da rede interna da empresa fora de sua circunscrição
(extranet).

Questão 75    (CESPE/SEE-DF/ORIENTADOR) É correto conceituar intranet como
uma rede de informações internas de uma organização, que tem como objetivo
compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede.
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Certo.
Observe que foi abordada, nesse item, a primeira vertente sobre intranet, conceito
de acesso interno pelos seus colaboradores por meio de acesso seguro.

Questão 76    (CESPE/TCU/TÉCNICO) Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais,
uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado na rede
mundial de computadores, a Internet.

Certo.
Observe, agora, que foi abordada, no item, a segunda vertente sobre intranet,
a possibilidade de acessá-la de fora da circunscrição da empresa.

Questão 77    (IADES/METRÔ-DF/TÉCNICO) A internet é uma importante ferramenta para usuários e empresas. A esse respeito, no que se refere às empresas,
é correto afirmar que o canal de comunicação externo que permite aos usuários
interagirem com a empresa (normalmente parceiros, fornecedores e vendedores)
é denominado
a) extranet.
b) LAN
c) MAN.
d) WAN.
e) intranet.
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Letra a.
Questão que abordou a terceira vertente, conceito do acesso externo à intranet,
chamado de extranet.

Questão 78    (FCC/METRÔ-SP/TÉCNICO) A Intranet é uma rede de computadores
que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à Internet. Diferente da Internet, uma Intranet
a) não usa o conjunto de protocolos TCP/IP, mas os protocolos OSI.
b) é uma rede interna e exclusiva de uma organização.
c) não pode ser conectada a outras redes, ou seja, fica restrita ao ambiente interno
da empresa.
d) não conecta equipamentos usando tecnologias Wi-Fi, pois não suporta protocolos wireless.
e) acessa páginas de conteúdo disponíveis em servidor central usando o protocolo HTML.

Letra b.
Conceito mais básico possível sobre uma intranet.

Questão 79    (IADES/ARCON-PA/ASSISTENTE) As organizações cada vez mais utilizam as facilidades da internet e da intranet para receber e passar informações.
A respeito dessas duas formas de organização dos computadores em rede, é correto afirmar que
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a) geralmente, na intranet, o acesso é restrito a determinado público.
b) computadores que utilizam intranet não têm acesso à internet.
c) somente na internet é possível realizar a troca de informações por meio de mensagens.
d) o caráter corporativo da intranet impede a inserção de vídeos nos conteúdos.
e) computadores que usam intranet devem estar instalados no mesmo edifício.

Letra a.
Observe que a alternativa “a” cobrou um dos princípios básicos para se definir uma
intranet, acesso restrito a determinado público.

Questão 80    (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR) Uma das diferenças entre a Internet e a Intranet é que na Intranet
a) o acesso é restrito a um certo público que se utiliza de nome de usuário e senha
para o acesso.
b) o acesso é realizado apenas pelos computadores localizados no mesmo local
físico do servidor de Intranet.
c) a transmissão da informação entre o servidor e o navegador é sempre monitorada para prevenir o vazamento de informação.
d) os conteúdos das páginas não podem incluir mídias como vídeo e música, pois
se tratam de sites corporativos.
e) é disponibilizada apenas a troca de informações por meio do e-mail corporativo.
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Letra a.
b) Errada. O acesso PODE ser feito de local físico diferente.
c) Errada. Não existe uma obrigatoriedade no monitoramento do acesso.
d) Errada. As páginas podem conter qualquer conteúdo, desde que seja do interesse da organização.
e) Errada. Podem ser disponibilizados outros meios de comunicação.

Questão 81    (IADES/PM/CHOAEM/DF/OFICIAL) A internet é uma poderosa ferramenta para usuários e empresas. Quando se utiliza essa tecnologia de maneira
protegida e interna em uma empresa ou departamento com restrições de acesso,
é correto afirmar que se está definindo uma
a) extranet.
b) LAN.
c) MAN.
d) WAN.
e) intranet.

Letra e.
Tradicional conceito sobre intranet. Observe o trecho do enunciado: “quando se
utiliza essa tecnologia de maneira protegida e interna em uma empresa ou departamento com restrições de acesso”.
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Questão 82    (CESPE/TJ-DFT/ANALISTA) Uma virtual private network é um tipo de
rede privada dedicada exclusivamente para o tráfego de dados seguros e que precisa estar segregada dos backbones públicos da Internet. Em outras palavras, ela
dispensa a infraestrutura das redes comuns.

Errado.
A VPN (Rede Privada Virtual) não está segregada dos backbones públicos da internet. Pelo contrário, VPN opera dentro da rede pública.

Questão 83    (QUADRIX/CRB/TÉCNICO) Redes de computadores utilizam um protocolo de tunelamento quando um protocolo de rede encapsula um protocolo de
carga diferente. Assinale a alternativa que exibe duas consequências diretas dessa
utilização.
a) Maior segurança e maior velocidade de transmissão.
b) Maior segurança e menor velocidade de transmissão.
c) Menor segurança e maior velocidade de transmissão.
d) Menor segurança e menor velocidade de transmissão.
e) A segurança e a velocidade de transmissão não se alteram.

Letra b.
Questão que aborda alguns conhecimentos sobre a VPN. Como saberíamos que o
examinador está cobrando VPN? Quando cita: “de tunelamento quando um protocolo de rede encapsula um protocolo de carga diferente”. No uso da VPN em uma
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rede, há duas consequências: maior segurança por operar com criptografia e menor
velocidade de transmissão devido à criptografia aumentar o tamanho dos dados.

Existe uma confusão que fazemos em alguns conceitos de redes. Confundir o conceito de rede lógica com o conceito de rede física. Rede lógica é classificada de
acordo com a tecnologia da rede (sistema). Já a rede física é classificada de acordo
com a sua abrangência física (geográfica). Observe a tabela:
REDE LÓGICA

REDE FÍSICA (GEOGRÁFICA)

BLUETOOTH

PAN (REDE PESSOAL)

NFC

PAN (REDE PESSOAL)

INTRANET

LAN (REDE LOCAL)

EXTRANET

MAN (REDE METROPOLITANA)
WAN (REDE DE LONGA DISTÂNCIA)

INTERNET

WAN (REDE DE LONGA DISTÂNCIA)

Então, podemos afirmar que uma intranet opera geograficamente dentro de uma
LAN (rede local), ou seja, não são termos sinônimos.

Questão 84    (IADES/CEITEC/TÉCNICO) Considere hipoteticamente que, após a
instalação de uma rede intranet em determinada empresa, o responsável pelo setor
convidou os colaboradores para repassar-lhes orientações a respeito do processo.
Supondo que todas as instruções passadas estejam corretas, assinale a alternativa
que apresenta uma informação transmitida aos colaboradores.
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a) A intranet utiliza os protocolos TCP/IP para fazer a conexão entre os computadores.
b) Para instalação da intranet, é necessário que o número de usuários seja maior
que 10.
c) Intranet e LAN (Local Area Network) são idênticas nas respectivas características de instalação e nas funcionalidades.
d) A intranet não permite o acesso de equipamento instalado fora da empresa.
e) Uma vantagem da intranet é que ela, diferentemente da internet, é imune às
invasões.

Letra a.
a) Certa. Intranet utiliza os mesmos programas, tecnologia e protocolos da internet.
b) Errada. Pode ser apenas um usuário.
c) Errada. Tradicional pegadinha, querer igualar o conceito de intranet com LAN
(rede local). A intranet funciona dentro de uma LAN.
d) Errada. Permite sim.
e) Errada. Não existe nenhuma rede imune à invasão.

Questão 85    (CESPE/TELEBRAS/TÉCNICO) As redes locais (LANs) são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas, para a interconexão de um
grupo grande de usuários.
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Errado.
PAN – Rede com abrangência pequena, centímetros ou metros.
LAN – Rede que não tem uma abrangência predefinida. Desde que esteja em um
lugar (local). O tamanho desse lugar não importa.
MAN – Rede que abrange uma cidade ou Município.
WAN – Rede que abrange um país, continente ou planeta terra.

Nome de Domínio
Domínio é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a
memorização dos endereços de computadores na internet. Sem ele, teríamos que
memorizar uma sequência grande de números. Observe:

Cada endereço de uma página que acessamos na internet é um número IP.
Então o nome www.professorfabricio.com = 143.107.111.42. Já pensou se você
tivesse que decorar cada número desse para acessar um determinado site? Seria
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bem complicado, não é?! Você precisaria conhecer uma boa quantidade de números, veja:
Divisão dos IPs:
IPV4:143.107.111.42
4 grupos de 8bits (0 a 9) = 32bits
Total de Ips = 4294967296 combinações possíveis
(4 bilhões 294 milhões 967 mil 296)
IPV6: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
8 grupos de 16bits (0 a f) = 128bits
Total de Ips = 34028236692093846346337460743176
8211456 combinações possíveis. (340 undecilhões 282
decilhões 366 nonilhões 920 octilhões 938 setilhões 463
sextilhões 463 quintilhões 374 quatrilhões 607 trilhões
431 bilhões 768 milhões 211 mil 456).
Teríamos que decorar boa parte dessas combinações para acessarmos as páginas. Assustador!
Então, professor, quem faz esse trabalho para nós? Vamos lá, explicarei! Quando digitamos www.grancursosonline.com.br e pressionamos ENTER, o pedido
será enviado a um servidor: DNS (Servidor/Sistema/Protocolo de nome de domínio).

Cada domínio possui um registro no DNS que define qual o endereço IP do servidor de hospedagem e o IP do servidor de e-mail que responderão por esse domínio. O processo para a descoberta dos servidores que respondem por um domínio é
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denominado de resolução do nome ou resolução do domínio. O DNS fará o seguinte
papel: procurar o www.grancursosonline.com.br e associá-lo a um IP. Caso o endereço exista, a página será carregada em nossa tela, caso não exista, retornará um
erro; página não encontrada – erro 404.

Questão 86    (QUADRIX/CRP-2/ASSISTENTE) Os computadores em redes IPv6 são
identificados por um conjunto de algarismos conhecidos como endereços IP. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta um endereço IPv6
incorreto.
a) 2001:0DH8:000:000:130G:000:000:140B
b) 2001: DB8:0:54::
c) 2001:DB8:0:0:130F::140B
d) 2001:DB8:0:54:0:0:0:0
e) 2001:DB8::130F:0:0:140B

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

96 de 150

INFORMÁTICA
Conceitos e Tecnologias de Redes
Prof. Fabrício Melo

Letra a.
Basta saber uma regra para acertar a questão: IPV6, por trabalhar com números
hexadecimais, suporta, no máximo; 0 a 9 e A até F. Observe que o examinador
colocou a letra G no endereço.

Questão 87    (CESPE/TRE-GO/TÉCNICO) O endereço IPv6 tem 128 bits e é formado
por dígitos hexadecimais (0-F) divididos em quatro grupos de 32 bits cada um.

Errado.
O erro está no final do item. IPV6 tem 8 grupos de 16 bits cada um, totalizando
128 bits.

Questão 88    (IADES/CRM/ANALISTA) O método de busca de computadores na internet é fundamentado em um sistema de gerenciamento de nomes, hierárquico e
distribuído, que possui a função básica de converter nomes em “endereço IP”, que
é a forma como a rede consegue localizar qualquer computador a ela conectado.
Acerca desse assunto, assinale a alternativa que indica a sigla correspondente a
esse sistema de gerenciamento de nomes.
a) E-mail.
b) HTTP.
c) POP.
d) SPAM.
e) DNS.
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Letra e.
a) Errada. Serviço de caixa postal da internet.
b) Errada. Protocolo de transferência de hipertexto (sites).
c) Errada. Protocolo de recebimento de e-mail.
d) Errada. E-mails enviados em massa sem a nossa solicitação, geralmente com
propagandas.
e) Certa. Servidor de nomes de domínio.

Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows
10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da Internet pública. Após
navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que
um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço
172.20.1.1.
Questão 89    (CESPE/DPF/AGENTE) O endereço 172.20.1.1 identificado por Marta é
o endereço IPv4 de um servidor web na Internet pública.

Errado.
De acordo com as faixas de Ips que estudamos acima, o IP da Marta é um IP frio/
privado, por isso não pode ser de um servidor web na internet pública.
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Questão 90    (ESAF/ANAC/TÉCNICO) Assinale a opção correta relativa a endereço IP.
a) Contém 2 bytes no formato 000.000, em que cada byte pode incorporar um
valor de zero a 255.
b) Contém 3 bytes no formato 0000.0000.0000, em que cada byte pode incorporar
um valor de zero a 1023.
c) Contém 2 bytes no formato 000.000, em que cada byte pode incorporar um
valor de zero a 255, e dois bytes no formato 000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de zero a 128.
d) Contém 4 bytes no formato 000.000.000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de zero a 999.
e) Contém 4 bytes no formato 000.000.000.000, em que cada byte pode incorporar um valor de zero a 255.

Letra e.
Questão que induz a marcar letra “d”. Se começamos um endereço com o padrão
000.000.000.000, poderíamos terminar com 999.999.999.999, certo? No IPV4,
não! O padrão IPV4 suporta números que variam entre 0 a 255.
A seguir algumas dicas sobre domínios.
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Questão 91    (VUNESP/PC-SP/AGENTE) Utilizando um navegador típico de Internet,
o usuário digitou o seguinte endereço: www.carlos.cim.br. De acordo com o endereço digitado, é correto afirmar que o usuário está acessando um site WEB de um
profissional liberal da classe
a) contador.
b) instrutor.
c) impressor.
d) corretor.
e) importador.

Letra d.
Profissionais liberais: somente para pessoas físicas.
Fonte da relação a seguir: site Registro.br – Categorias de domínios.br (DPNs) –
https://registro.br/dominio/categoria.html
ADM.BR Administradores
ADV.BR Advogados
ARQ.BR Arquitetos
ATO.BR Atores
BIO.BR Biólogos
BMD.BR Biomédicos
CIM.BR Corretores
CNG.BR Cenógrafos
CNT.BR Contadores
ECN.BR Economistas
ENG.BR Engenheiros
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ETI.BR Especialista em Tecnologia da Informação
FND.BR Fonoaudiólogos
FOT.BR Fotógrafos
FST.BR Fisioterapeutas
GGF.BR Geógrafos
JOR.BR Jornalistas
LEL.BR Leiloeiros
MAT.BR Matemáticos e Estatísticos
MED.BR Médicos
MUS.BR Músicos
NOT.BR Notários
NTR.BR Nutricionistas
ODO.BR Dentistas
PPG.BR Publicitários e profissionais da área de Propaganda e Marketing
PRO.BR Professores
PSC.BR Psicólogos
QSL.BR Rádio amadores
SLG.BR Sociólogos
TAXI.BR Taxistas
TEO.BR Teólogos
TRD.BR Tradutores
VET.BR Veterinários
ZLG.BR Zoólogos
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Questão 92    (VUNESP/PC-SP/AGENTE) O URL utilizado na Barra de endereço de
um navegador identifica o tipo de informação que será encontrado no site visitado.
No Brasil, o domínio REC.BR é utilizado para identificar sites de empresas com atividades de
a) televisão.
b) turismo.
c) radiodifusão pela rede.
d) esportes.
e) entretenimento.

Letra e.
Quer se familiarizar com mais alguns domínios?
Pessoas jurídicas sem restrição
AGR.BR

Empresas agrícolas, fazendas

ESP.BR

Esporte em geral

ETC.BR

Empresas que não se enquadram nas outras categorias

FAR.BR

Farmácias e drogarias

IMB.BR

Imobiliárias

IND.BR

Indústrias

INF.BR

Meios de informação (rádios, jornais, bibliotecas etc.)

RADIO.BR Empresas que queiram enviar áudio pela rede
REC.BR

Atividades de entretenimento, diversão, jogos etc.

SRV.BR

Empresas prestadoras de serviços

TMP.BR

Eventos temporários, como feiras e exposições

TUR.BR

Empresas da área de turismo
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TV.BR Empresas de radiodifusão ou transmissão via Internet de sons e imagens
COM RESTRIÇÃO
AM.BR

Empresas de radiodifusão sonora

COOP.BR

Cooperativas

FM.BR

Empresas de radiodifusão sonora

G12.BR

Instituições de ensino de primeiro e segundo grau

GOV.BR

Instituições do governo federal

MIL.BR

Forças Armadas Brasileiras

ORG.BR

Instituições não governamentais sem fins lucrativos

PSI.BR

Provedores de serviço Internet

DNSSEC OBRIGATÓRIO
B.BR		

Bancos

DEF.BR

Defensorias Públicas

JUS.BR

Instituições do Poder Judiciário

LEG.BR

Instituições do Poder Legislativo

MP.BR

Instituições do Ministério Público

Questão 93    (IADES/TC-DF/TÉCNICO) A imagem 1 mostra a página principal na
internet do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O nome do sítio eletrônico foi propositadamente apagado da barra de endereços para que você
possa identificá-lo. Assinale a alternativa que contem corretamente a informação
de endereço eletrônico (URL) para a página principal na internet do sítio eletrônico
do tribunal em questão e que permite a pesquisa de processos em tramitação.
a) http://www.tj.com.br
b) http://www.tjdf.com.br
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c) http://www.tj.df.gov.br
d) http://www.tjdft.com.gov.br
e) http://www.tjdft.jus.br

Letra e.
Domínios do judiciário brasileiro são.jus. O Distrito Federal abrangia também os
territórios brasileiros, por isso o TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios).
Cuidado com a posição das barras! Observe que em endereços de rede sempre usamos as barras normais “/”. Se cair, http:\\ o endereçamento estará errado. Barras
invertidas utilizamos no sistema operacional Windows.

Questão 94    (VUNESP/PC-SP/AGETEL) O URL utilizado na Barra de endereço de um
navegador identifica o tipo de informação que será encontrado no site visitado. No
Brasil, o domínio REC.BR é utilizado para identificar sites de empresas com atividades de
a) radiodifusão pela rede.
b) entretenimento.
c) esportes.
d) turismo.
e) televisão.

Letra b.
a) Errada. Radiodifusão:.am ou .fm.
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c) Errada. Esportes: .esp
d) Errada. Turismo: .tur
e) Errada. Televisão: .tv

URL ou Endereço Eletrônico
Um URL ou endereço é o caminho que leva o browser (navegador) até as páginas da internet. Esse sistema de endereço é também chamado de localizador Uniforme de Recursos. As partes que constituem um endereço eletrônico da web são
separadas por pontos: Exemplo: http://www.professorfabricio.com

Descrição sobre uma URL
RFC (Request for Comments) que, em português, significa Requisição de Comentários, é um documento que descreve os padrões para os diversos componentes que fazem parte de uma Rede, em especial, a Internet.

http://www.professorfabricio.com:80/materiais/excel2016

esquema://domínio:porta/caminho/
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Esquema, ou protocolo, poderá ser HTTP, HTTPS, FTP, entre outros.
Domínio, ou máquina, designa o servidor que disponibiliza o documento ou recurso designado.
Porta é o ponto lógico no qual pode-se fazer a conexão com o servidor (opcional).
Caminho especifica o local (geralmente num sistema de arquivos) onde se encontra o recurso dentro do servidor.

Questão 95    (CESPE/DPF/ESCRIVÃO) URL (uniform resource locator) é um endereço virtual utilizado na Web que pode estar associado a um sítio, um computador
ou um arquivo.

Certo.
Um excelente resumo sobre o conceito de URL.

Questão 96    (VUNESP/TJ-SP/TÉCNICO) Em geral, a especificação completa do Uniform Resource Locator (URL) apresenta os seguintes campos: esquema://domínio:porta/caminhorecurso?querystring#fragmento Sobre esses campos, é correto
afirmar que
a) o fragmento é uma parte obrigatória, presente em qualquer URL.
b) o esquema pode ser apenas http ou https.
c) o domínio determina o servidor que torna disponível o recurso ou o documento
solicitado.
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d) a porta sempre será um número menor ou igual a 40.
e) o caminho especifica as redes por meio das quais a solicitação será encaminhada.

Letra c.
a) Errada. Fragmento não é uma parte obrigatória.
b) Errada. O esquema também poderia ser FTP://. Endereço de um arquivo em FTP.
c) Certa. O servidor do recurso.
d) Errada. As portas podem ir até 65.536. A porta do HTTP, por exemplo, é a 80.
e) Errada. Caminho é onde ficam as pastas e arquivos do servidor que estamos
acessando.

Questão 97    (VUNESP/PC-SP/AUXILIAR) Considere o seguinte URL utilizado na
barra de endereços de um navegador de Internet típico:
http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal
Com relação a esse URL, é correto afirmar que
a) permite acesso exclusivo à Intranet, e apenas aos funcionários da polícia civil
do Estado de São Paulo.
b) o tipo de serviço identificado pelo URL é para a transferência de arquivos entre
o usuário e o servidor Internet.
c) a forma de acesso ao site identificado pelo URL só pode ser executada por meio
de tablets.
d) a transferência de informação entre o navegador e o servidor Internet não é
criptografada.
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e) é um site cujo domínio é do tipo comercial, ou seja, para a realização de transações e negócios.

Letra d.
Para o conteúdo ser criptografado, seria necessário o uso do protocolo HTTPS://.

Questão 98    (CESPE/ANAC/TÉCNICO) URL (uniform resource locator) é um repositório de informações interligadas por diversos pontos espalhados ao redor do
Mundo.

Errado.
Aluno(a), você se lembra desse item que corrigimos na parte sobre www.

Questão 99    (CESPE/ECT/ADIMNISTRADOR) A World Wide Web, ou simplesmente
WEB, é um repositório de informações interligadas por diversos pontos espalhados
ao redor do mundo.

Certo.
Observe que são itens bem parecidos. O examinador quis confundir URL com o
conceito de www.
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HTML
Abreviação de Linguagem de Marcação para Hipertexto, é a linguagem padrão
para desenvolvimento de páginas na WEB. Responsável pela formatação das páginas por meio de TAGS.

Extensões: HTML ou HTM
Outras linguagens WEB: XML, ASP, PHP, Java.
Cuidado para não confundir HTML (linguagem) com HTTP (protocolo). HTML não
é linguagem de programação.
Quando estiver navegando em alguma página, clique com o botão direito do
mouse em uma área vazia, opção exibir código fonte ou pressione a tecla F12. Surgirá o código HTML da referida página. Veja:
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Questão 100    (IADES/METRÔ-DF/OPERADOR) Assinale a alternativa que apresenta a linguagem de marcação (tags) responsável pela formatação de textos, dados,
imagens e tabelas de uma página na internet.
a) HTML.
b) XML.
c) CSS.
d) Java Script.
e) Java.

Letra a.
Observe que existem outras linguagens nas respostas: XML, Java Script, Java e a
folha de estilos (CSS). O(a) candidato(a) teria que ter atenção ao fragmento “linguagem de marcação (tags) responsável pela formatação de textos” para chegar à
conclusão de que a questão está abordando a linguagem HTML.

Questão 101    (CESPE/BRB/ADVOGADO) A linguagem HTML é utilizada para formatar o conteúdo de uma página da Internet e pode ser editada com o uso de qualquer editor de texto.

Certo.
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HTML pode ser editada em qualquer editor de textos; Word, Writer, Wordpad, Bloco
de Notas etc. Basta salvar o arquivo no formato correto, HTM ou HTML. O editor
converterá o arquivo de texto em um arquivo da WEB (página).

Obs.:
programas de planilhas (Excel e Calc) e programas de apresentações de
slides (PowerPoint e Impress) também criam arquivos em HTML.

Download e Upload
Download: é nada mais que pegar para você algo que está na internet.
Upload: em português, significa carregar. É a transferência de um arquivo do
seu computador para outro computador.

Obs.:
cuidado para não considerar downloads somente quando salva algum arquivo da internet. O fato de a informação chegar em nossos computadores é
considerado um download. Ex.: acessar um site, assistir a um vídeo do Youtube. O ato de enviar um e-mail, por exemplo, é um upload.

Questão 102    (SELECON/PREFEITURA DE CUIABA/TÉCNICO) Um internauta baixou o arquivo ccleaner-5-38- 6357.exe do site do fabricante na internet para via-
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bilizar a instalação do software Ccleaner em seu computador. O procedimento de
baixar um arquivo da internet para o computador de um usuário é conhecido pelo
seguinte termo:
a) download
b) downsize
c) upload
d) upsize

Letra a.
Baixar = DOWN.

Questão 103    (VUNESP/PREFEITURA DE ITANHAÉM-SP/RECEPCIONISTA) Um usuário precisa enviar, por meio da página na internet de um sistema de Recursos Humanos, alguns comprovantes e cópias de documentos.
Assinale a alternativa que contém o nome da ação correspondente a enviar um
arquivo do computador do usuário através de uma página da internet, conforme a
necessidade descrita no enunciado.
a) Upload.
b) Download.
c) Backup.
d) Cópia de segurança.
e) Baixar.
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Letra a.
Enviar = Upload!

Questão 104    (CESGRANRIO/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO) O envio e o recebimento
de um arquivo de textos ou de imagens na internet, entre um servidor e um cliente,
constituem, em relação ao cliente, respectivamente, um
a) download e um upload
b) downgrade e um upgrade
c) downfile e um upfile
d) upgrade e um downgrade
e) upload e um download

Letra e.
Cuidado com a letra “a”. O examinador pediu envio e recebimento, respectivamente.

Conexões
Ao contratarmos uma conexão à internet, precisamos escolher qual a tecnologia que mais nos agrada em custo e benefício. Dentre elas, há a classificação por
gêneros.
Dial-up (linha discada, Dial-up Internet Access, internet discada): é uma
forma de acesso à internet que usa a rede pública de telefonia comutada para
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estabelecer uma conexão com um provedor de acesso à internet por meio de um
número de telefone com uma linha de telefone. O computador do usuário ou roteador utiliza um modem para encodificar e decodificar a informação em sinais de
áudio. Apesar da proliferação da internet de alta velocidade (banda larga), o uso da
linha discada pode ser utilizado quando não existem outras formas de conexão, ou
quando essa é muito cara, como em zonas rurais ou lugares remotos. Felizmente,
a tecnologia Dial-up está em seus últimos momentos de vida, pois a cada dia menos pessoas a utilizam.
Características:
• Lenta – velocidade máxima suportada: 56Kbps;
• Espécie de DialUp: ISDN;
• Tarifação por tempo de uso;
• Normalmente ocupa a linha telefônica.

Banda larga: é a conexão de internet que permite ao usuário navegar em alta
velocidade. A diferença entre acesso discado e banda larga é a velocidade de conexão. O acesso discado tem a velocidade de até 56 Kbps, enquanto a banda larga
tem velocidade mínima de 128 Kpbs.
Características:
• Alta velocidade: 1Mbps-50gbps;
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• Não ocupa a linha telefônica (ADSL);
• Três nós de transmissão: download, upload e voz;
• Valor de tarifação fixo.

Espécies de Banda Larga
ADSL: é a sigla para Assymmetric Digital Subscriber Line ou “Linha Digital Assimétrica para Assinante”, um tipo de conexão ADSL que permite a transferência
digital de dados em alta velocidade por meio de linhas telefônicas comuns.
É o tipo de conexão à internet em banda larga mais usado no Brasil e um dos
mais conhecidos no mundo, tem a característica principal de que os dados podem
trafegar mais rápido em um sentido do que em outro. É por causa dessas características que o ADSL ganhou o termo “assymmetric” (assimétrica) no nome, pois
indica que a tecnologia possui maior velocidade para download e menor velocidade
para upload. O modem ou roteador ADSL pode ser ligado ao computador via uma
placa ethernet, por meio de uma porta USB ou ainda em modo wireless (sem fio).
Cable modem (modem a cabo): essa tecnologia utiliza as redes de transmissão de TV por cabo convencionais (chamadas de televisão a cabo – Community Antenna Television) para transmitir dados em alta velocidade, fazendo uso da porção
de banda não utilizada pela TV a cabo.
PLC/BPL: PLC (ou Power Line Communication) é a internet transmitida por
meio dos fios de energia elétrica, conhecida também como BPL – Broadband over
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Power Lines. Essa modalidade de internet tende a ser mais barata do que as demais, pelo simples fato de que todo cabeamento necessário para a distribuição
do sinal já está instalado, conectado e funcionando. A rede elétrica é a única que
chega a 98% das unidades habitacionais do país. Isso inclui comércio, residências,
indústrias e zonas rurais. Essa soma de fatores faz do PLC uma ótima opção para
projetos de inclusão digital. A energia elétrica é transmitida na frequência dos 50 a
60 Hz, enquanto o sinal do PLC fica entre 1,7 a 30 Mhz. Por isso, os dois sinais podem passar pelo mesmo fio, sem que um interfira no funcionamento do outro. Eles
também são independentes, e continuam funcionando mesmo que o outro pare de
ser transmitido.
3G: o padrão 3G é a terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel, substituindo o 2G.
4G: é a sigla para a quarta geração de telefonia móvel.
Satélite: é um método de acesso à internet que, na teoria, pode ser oferecido
em qualquer parte do planeta. Possibilita altas taxas de transferência de dados,
sendo sua comunicação feita do cliente para o satélite e deste para o servidor (ou
podendo passar o sinal por outros satélites interligados). Tecnologia de altíssimo
custo, tornando-se inviável para muitos usuários.
Rádio: consiste em distribuir o sinal da internet captado por um link dedicado
utilizando antenas e distribuindo-o por meio de POPs (Point of Presence) espalhados pela cidade, formando uma grande rede de usuários. Essa tecnologia está se
espalhando pelo interior do Brasil, devido ao baixo custo de manutenção e boas taxas de preço e velocidade. É muito comum haver grupos de assinantes – condomínios, por exemplo – que juntos custeiam e dividem o custo de todo o equipamento
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necessário para levar o sinal até suas residências, tornando o preço individual ainda
mais baixo.

Questão 105    (ESAF/MI/AUDITOR) nos sistemas de conexão à Internet,
a) o acesso discado permite uso simultâneo da linha telefônica para transmissão
de voz.
b) no acesso DSL, a linha telefônica conduz exclusivamente dados.
c) o acesso a cabo utiliza-se do sinal da televisão por antena.
d) no acesso DSL, o cabo conduz simultaneamente sinais telefônicos e sinais de
televisão.
e) o acesso discado à Internet bloqueia a linha telefônica comum do usuário.

Letra e.
a) Errada. No acesso discado, o uso não é simultâneo.
b) Errada. A DSL não conduz exclusivamente dados, mas dados e voz.
c) Errada. Cabo utiliza-se do sinal via cabo (coaxial/fibra óptica).
d) Errada. Quem conduz sinais telefônicos, televisão e voz é o Cable Modem.
e) Certa. Uma das grandes desvantagens da Dial-Up, bloqueio da linha telefônica
comum.

Questão 106    (CESPE/TELEBRAS/TÉCNICO) O acesso à Internet com o uso de cabo
(cable modem) é, atualmente, uma das principais formas de acesso à rede por
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meio de TVs por assinatura, pois um cabo (geralmente coaxial) de transmissão de
dados de TV é compartilhado para trafegar dados de usuário.

Certo.
Aluno(a), apenas eu achei que foi uma propaganda velada da NET? Brincadeiras
à parte, observe que não afirmou que necessariamente a transmissão é feita por
cabos coaxiais, pois o serviço pode ser oferecido também por fibra óptica.

Questão 107    (CESPE/MDS/TÉCNICO) As empresas de TV por assinatura a cabo
oferecem a opção de conexão à Internet por meio de redes locais com tecnologia
ADSL, o que permite o acesso e o uso dos serviços correntes disponíveis para essa
tecnologia.

Errado.
Item com dois erros: empresas de TV por assinatura a cabo não operam com ADSL,
mas sim com o Cable Modem; a internet não vem por meio de redes locais (LAN),
mas sim por meio de redes de longa distância (WAN). Quem opera nas redes locais
é a intranet.

Tecnologias Wireless
Wireless (sem fio): permite a conexão entre diferentes pontos sem a necessidade do uso de cabos (nem de telefonia, nem de TV a cabo, nem de fibra óptica).
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IRDA: Infrared Data Association (IRDA) é uma definição de padrões de comunicação entre equipamentos de comunicação wireless. Tipo de barramento que permite a conexão de dispositivos sem fio, como controles remotos, celulares, computadores dentre outros. Tecnologia considerada ultrapassada para os padrões de
hoje devido a algumas limitações: transmissão ponto a ponto, apenas dois aparelhos. Precisa de um ângulo de apontamento. Se perder o ângulo, não funciona.
Consome muita energia, por isso a troca de pilhas constante. Protocolo: 802.15.4.

NFC: comunicação por campo de proximidade (CCP), ou Near-field Communication (NFC), é uma tecnologia que permite a troca de informações sem fio e de
forma segura entre dispositivos compatíveis que estejam próximos um do outro.
Ou seja, logo que os dispositivos estejam suficientemente próximos, a comunicação é estabelecida automaticamente, sem a necessidade de configurações adicionais. Esses dispositivos podem ser telefones celulares, tablets, crachás, cartões de
bilhetes eletrônicos, pulseiras e qualquer outro dispositivo que tenha um chip NFC.
Protocolo: 802.20.
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Bluetooth: é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de
energia que permite a transmissão de dados entre até oito dispositivos compatíveis
com a tecnologia. Para isso, uma combinação de hardware e software é utilizada
para permitir que essa comunicação ocorra entre os mais diferentes tipos de aparelhos. A transmissão de dados é feita por meio de radiofrequência, permitindo que
um dispositivo detecte o outro independentemente de suas posições, desde que
estejam dentro do limite de proximidade. Protocolo: 802.15.

AD Hoc: é uma expressão que, também, pode expressar sem cabeça. Em telecomunicações, o termo é empregado para designar o tipo de rede que não possui
um nó ou terminal especial para o qual todas as comunicações convergem e que
as encaminha para os respectivos destinos (esse terminal é geralmente designado
por ponto de acesso). Dessa forma, uma Rede de computadores Ad Hoc é aquela
na qual todos os terminais funcionam como roteadores, encaminhando de forma
comunitária as comunicações advindas de seus terminais vizinhos sem o uso de
fios. Protocolo: 802.11.
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Wi-Fi: é um conjunto de especificações para redes locais sem fio (WLAN – Wireless Local Area Network) baseada no padrão IEEE 802.11. O nome Wi-Fi é tido
como uma abreviatura do termo inglês “Wireless Fidelity”. Com a tecnologia Wi-Fi,
é possível implementar redes que conectam computadores e outros dispositivos
compatíveis (telefones celulares, consoles de videogame, impressoras etc.) que
estejam próximos geograficamente. Protocolo: 802.11.

WiMax: especifica uma interface sem fio para redes metropolitanas (WMAN). Foi
atribuído a esse padrão o nome WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave
Access/Interoperabilidade Mundial para Acesso de Micro-ondas). O termo WIMAX
foi criado por um grupo de indústrias conhecido como WiMax Fórum, cujo objetivo
é promover a compatibilidade e interoperabilidade entre equipamentos baseados
no padrão IEEE 802.16. Esse padrão é similar ao padrão Wi-Fi (IEEE 802.11), que
já é bastante difundido, porém, agrega conhecimentos e recursos mais recentes,
visando ao melhor desempenho de comunicação. Protocolo: 802.16.
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Questão 108    (QUADRIX/CRF-RJ/AGENTE) Um técnico está utilizando um equipamento de padrão 802.11n, para distribuir o sinal de internet banda larga para diversos dispositivos móveis, como tablets, celulares e notebooks nas dependências
da empresa. Pode-se concluir corretamente que tal equipamento é um:
a) Modem ADSL.
b) Switch.
c) Hub.
d) Roteador wireless.
e) Proxy Wi-Fi.

Letra d.
Observe o protocolo, 802.11n, usado em redes Wi-Fi ou AdHoc. Nas redes Wi-Fi,
será necessário o uso de um Roteador Wireless.

Questão 109    (CESPE/MPU/TÉCNICO) Wi-Fi (wireless fidelity) refere-se a produtos
que utilizam tecnologias para acesso sem fio à Internet, com velocidade que pode
chegar a taxas superiores a 10 Mbps. A conexão é realizada por meio de pontos
de acesso denominados hotspots. Atualmente, o usuário consegue conectar-se em
diferentes lugares, como hotéis, aeroportos, restaurantes, entre outros. Para que
seja acessado um hotspot, o computador utilizado deve possuir a tecnologia Wi-Fi
específica.
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Certo.
Conceituou bem a tecnologia Wi-Fi. Observe que não limitou a velocidade. Isso é
muito importante, pois essas tecnologias vêm avançando rapidamente e sempre
melhorando; velocidade, segurança e estabilidade. Ex.: observe, na compra de um
aparelho que possua Wi-Fi, as seguintes especificações: 802.11/a//b/g/n/ac. O padrão ac atualmente é o mais moderno das tecnologias Wi-Fi. Roteadores também
podem ser chamados de Hotspot ou Access Point.

Questão 110    (QUADRIX/CRTR/ANALISTA) sobre a tecnologia Wi-Fi, leia as afirmativas a seguir.
I – As redes Wi-Fi funcionam por meio de ondas de rádio. Elas são transmitidas
por meio de um adaptador, roteador, que recebe os sinais, decodifica e os
emite a partir de uma antena.
II – O raio de ação de uma rede Wi-Fi é variável, de acordo com o roteador e a
antena utilizada.
III – A expressão Wi-Fi surgiu como uma alusão à expressão High Fidelity (Hi-Fi),
utilizada pela indústria fonográfica na década de 50.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, somente.
b) II e III, somente.
c) I e III, somente.
d) todas.
e) nenhuma.
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Letra d.
I – Certo. Conceito do funcionamento da Wi-Fi.
II – Certo. As antenas vêm medidas por DBI (decibel isotrópica). Quanto maior o
DBI da antena e a melhor localização do roteador, maior será a distância atingida.
III – Certo. O nome seria para a abreviação de wireless fidelity, ou “fidelidade sem
fio”, mas não passa de uma brincadeira com o termo Hi-Fi, designado para qualificar aparelhos de som com áudio mais confiável, que são usados desde a década
de 1950.
Questão 111    (QUADRIX/CRB/TÉCNICO) Sobre a tecnologia Bluetooth, leia as afirmativas a seguir.
I – É uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que computadores,
smartphones, tablets e afins troquem dados entre si e se conectem a mouses, teclados, fones de ouvido, impressoras, caixas de som e outros acessórios a partir de ondas de rádio.
II – É um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de energia
que permite a transmissão de dados entre dispositivos, independentemente
da distância de um para outro.
III – Para que seja possível atender aos mais variados tipos de dispositivos, o Bluetooth foi dividido em classes; no entanto, com pouquíssimas restrições, dispositivos de classes diferentes podem se comunicar.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, somente.
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b) II e III, somente.
c) I e III, somente.
d) todas.
e) nenhuma.

Letra c.
I – Certo. Conceito sobre o bluetooth.
II – Errado. Depende da distância, geralmente metros.
III – Certo. Já tentou conectar o bluetooth do Iphone com o Galaxy da Samsung?
Pode observar que você não conseguirá, por conta das classes de bluetooth que
são diferentes. Os fabricantes adotam essas classes por questões de segurança dos
seus dispositivos.
Questão 112    (CESPE/MINISTÉRIO DA SAÚDE/TÉCNICO) O termo Wi-Fi é entendido como uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios na qual é
usado o protocolo IEEE 802.11.

Certo.
Atenção a esses protocolos que citei nos conceitos das tecnologias durante a aula,
caem com frequência.
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Chegamos ao fim de mais uma aula.
Espero que tenha gostado e aprendido muito sobre esses conceitos da rede
mundial de computadores, internet.
Até a próxima!

Fabrício Melo
@infocomfabricio
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1    (IDIB/CRC-CE/AUXILIAR) Acerca dos conhecimentos de Internet, Extranet e Intranet, marque a alternativa falsa.
a) O acesso à Internet é de domínio público.
b) O acesso à Intranet é restrito a funcionários de uma empresa ou órgão.
c) A informação compartilhada na rede de Internet é distribuída somente em determinadas empresas.
d) O acesso a Extranet é restrito a clientes, parceiros e/ou fornecedores de uma
determinada empresa ou órgão.
Questão 2    (IDIB/CRC-CE/AUXILIAR) Sabendo que a Extranet é uma extensão da
Intranet e que toma forma a partir do momento em que as organizações passam a
possibilitar um acesso externo às Intranets, via Internet, marque a alternativa com
um tipo de acesso que a exemplifica.
a) TCP
b) VPN
c) ARPANET
d) DATAGRAMA
Questão 3    (IBGP/PREFEITURA DE SANTA LUZIA-MG/PROCURADOR) Sobre as redes de computadores, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) É a interligação de um conjunto de dispositivos capazes de se comunicar.
( ) Os dispositivos em uma rede são conectados usando meios de transmissão com
ou sem fio.
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( ) O protocolo de uma rede é o conjunto de diretrizes ou regras para a comunicação entre computadores.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a) F F F.
b) F F V.
c) V V F.
d) V V V.
Questão 4    (FCC/TRT-2ª/TÉCNICO) Considere hipoteticamente que um Técnico
acessou em seu navegador o site de busca Google (www.google.com.br). Na página que se abriu, digitou na linha de pesquisa related:http://www.trtsp.jus.br intext:pje. O objetivo do Técnico era
a) refinar a pesquisa para arquivos do tipo.pje no site http://www.trtsp.jus.br
b) encontrar artigos que têm um título que se inicia com pje e contenham mais
palavras de que ele não se recorda, dentro do site http://www.trtsp.jus.br
c) excluir a palavra pje dos resultados de busca dentro de todos os sites relacionados ao http://www.trtsp.jus.br
d) encontrar todos os sites relacionados ao site http://www.trtsp.jus.br. Caso contenham a palavra pje, esta será destacada.
e) restringir os resultados de busca no Google às páginas ligadas ao site http://
www.trtsp.jus.br que necessariamente contenham a palavra pje.
Questão 5    (FCC/DETRAN-MA/ASSISTENTE) Atualmente, o acesso à internet é realizado por meio de uma estrutura composta tipicamente por um provedor de acesso à internet, um Modem/roteador de acesso ao provedor, um AccessPoint/roteador
sem fio Wi-Fi (802.11g) e um computador portátil.
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Com relação à comunicação Wi-Fi, é correto afirmar que
a) utilizar o WEP é mais seguro que a comunicação por cabo de par trançado.
b) permite o acesso à internet, mas não à intranet.
c) possui velocidade de transmissão maior que um cabo de par trançado Categoria 5.
d) opera na frequência de 2,4 GHz, ou seja, micro-ondas.
e) opera na mesma frequência dos telefones sem fio, ou seja, 900 MHz.
Questão 6    (IADES/ARCON-PA/CONTROLADOR) Com relação à pesquisa do Google, assinale a alternativa correta.
a) Há diferença de resultado para letras maiúsculas, como em RIO DE JANEIRO e
rio de janeiro.
b) O campo pesquisa não calcula a operação matemática 2³, apenas mostra resultados para o número 23.
c) Há diferença de resultado para palavras com letras iniciais em maiúsculo.
d) O campo de pesquisa realiza conversão de unidades.
e) O corretor ortográfico usa automaticamente a grafia mais incomum de uma palavra, mesmo que ela não tenha sido digitada corretamente.
Questão 7    (IADES/ARCON-PA/TÉCNICO) As organizações cada vez mais utilizam
as facilidades da internet e da intranet para receber e passar informações. A respeito dessas duas formas de organização dos computadores em rede, é correto
afirmar que
a) computadores que utilizam intranet não têm acesso à internet.
b) geralmente, na intranet, o acesso é restrito a determinado público.
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c) somente na internet é possível realizar a troca de informações por meio de mensagens.
d) o caráter corporativo da intranet impede a inserção de vídeos nos conteúdos.
e) computadores que usam intranet devem estar instalados no mesmo edifício.
Questão 8    (IDECAN/UERN/TÉCNICO) A computação em nuvem, ou Cloud Computing, vem crescendo consideravelmente, e diversas empresas já estão migrando
seus sistemas para a “nuvem”. Isso significa sistemas não localizados no mesmo
espaço físico da empresa, isto é, usa-se a infraestrutura da Internet para acessar
os recursos que estão alocados em outra localidade. Algumas características são
próprias da computação em nuvem, que define o seu conjunto de tecnologias. Uma
dessas características exige recursos administrativos e gerenciais que permitem
autonomia de gestão e operação entre os diversos sites. Assinale a alternativa que
apresenta essa característica.
a) Escalabilidade.
b) Adaptabilidade.
c) Heterogeneidade.
d) Abstração da infraestrutura e distribuição geográfica.
Questão 9    (IDECAN/PREFEITURA DE NATAL/ADMINISTRADOR) Sobre conceitos
de internet, analise.
I – Os browsers são programas desenvolvidos para proporcionar a navegação
pela web.
II – Upload é o processo de obter um arquivo de um computador remoto disponível na rede.
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III – URL é um aplicativo que permite a troca de mensagens entre computadores
conectados na internet.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
Questão 10    (IDECAN/AGU/ADMINISTRADOR) O diretor de uma certa empresa de
venda de seguros, visando uma maior interatividade dos seus colaboradores, contratou uma empresa de tecnologia da informação para desenvolver um portal onde
serão divulgadas informações para todos colaboradores, como aniversariantes do
mês, mural de avisos e emissão de contracheque. Ao realizar o contrato com a empresa, o diretor foi incisivo ao afirmar que o portal deveria ser de uso restrito aos
colaboradores da sua empresa, que poderão acessá-lo através de um login/senha
disponibilizado pela direção no ato da admissão. De acordo com as informações,
afirma-se que o serviço contratado é para criar uma
a) Intranet.
b) Extranet.
c) Internet privada.
d) Página de arquivos.
e) Sala virtual em ambiente externo.
Questão 11    (IDECAN/COREN-MA/AUXILIAR) Uma página web permite, entre outras funções, visualizar uma imagem, ouvir música ou carregar uma outra página,
apenas com um clique do mouse. Isso é possível devido a

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

132 de 150

INFORMÁTICA
Conceitos e Tecnologias de Redes
Prof. Fabrício Melo

a) Linux.
b) MacOS.
c) Windows.
d) Hyperlinks ou links.
e) rede de computadores.
Questão 12    (IDECAN/BANESTES/ANALISTA) Segundo Kurose (2010), o correio
eletrônico existe desde o início da Internet. Ao contrário do correio normal, que
anda a passos lentos, o correio eletrônico é rápido, fácil de distribuir e barato. Identifique dois protocolos utilizados em correio eletrônico.
a) DNS e http.
b) POP3 e TCP.
c) IMAP e FTP.
d) POP3 e SMTP.
e) SMTP e IP.
Questão 13    (IDECAN/FUNTELPA/ADMINISTRADOR) Sobre a utilização de ferramentas de navegação da Internet, analise:
I – Um navegador, também conhecido como web browser ou simplesmente
browser, é um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web.
II – Internet Explorer, Mozilla Firefox e Debian são exemplos de navegadores de
internet.
III – Uma URL (Uniform Resource Locator) em português, Localizador Padrão de
Recursos, é o endereço de um recurso (um site, arquivo para download etc.),
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disponível em uma rede; seja a Internet ou uma rede corporativa, uma intranet.
IV – Upload é o processo de transferência de uma cópia de arquivo em um computador remoto para um computador local, utilizando a estrutura de rede da
internet.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I, II, III, IV
b) I, III
c) III, IV
d) I, III, IV
e) I, II, IV
Questão 14    (CESPE/MPE-PI/TÉCNICO) Ao acessar o sítio http://wwws.simp.mppi.
mp.br/ para efetuar uma pesquisa sobre peças processuais, um usuário ficou em
dúvida se deveria informar dados sigilosos. Nessa situação, a dúvida do usuário é
improcedente, pois o fato de o sítio possuir um s (de secure) no endereço, especificamente em wwws., significa que todo acesso a esse sítio é seguro, uma vez que
os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados.
Questão 15    (CESPE/DPF/ESCRIVÃO) Internet pode ser dividida em intranet, restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização, e extranet,
com os demais serviços (exemplo: redes sociais e sítios de outras organizações).
Questão 16    (CESPE/DPF/ESCRIVÃO) A Internet e a intranet, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes, adequados a cada situação.
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Questão 17    (CESPE/DPF/PAPILOSCOPISTA) O símbolo @ em endereços de e-mail
tem o sentido da preposição no, sendo utilizado para separar o nome do usuário do
nome do provedor.
Questão 18    (CESPE/DPF/AGENTE) Nas aplicações de transferência de arquivos
por fluxo contínuo, os dados são transferidos como uma série de blocos precedidos
por um cabeçalho especial de controle.
Questão 19    (CESPE/DPF/AGENTE) Nas aplicações multimídia, os fluxos de dados
podem conter áudio, vídeo e metadados que viabilizam a sincronização de áudio e
vídeo. Cada um desses três fluxos pode ser manipulado por diferentes programas,
processos ou hardwares, mas, para que os fluxos de dados de determinada aplicação multimídia sejam qualitativamente otimizados na transmissão ou no armazenamento, eles devem ser encapsulados juntos, em um formato de contêiner.

Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows
10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da intranet da empresa e também sítios da Internet pública. Após
navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que
um dos sítios acessados com sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço
172.20.1.1.
Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir.
Questão 20    (CESPE/DPF/AGENTE) Por meio do serviço de proxy para rede local,
Marta poderá acessar, a partir da sua estação de trabalho, tanto os sítios da intranet quanto os sítios da Internet pública.
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Questão 21    (COPS/UEL/UEL/TÉCNICO) Sobre a Internet, e-mail e programas associados, considere as afirmativas a seguir.
I – O Google Chrome é um navegador Web.
II – O endereço www.bing.com pertence a uma página de buscas.
III – Um endereço de e-mail válido contém o símbolo @ em sua formação.
IV – No Google, a busca de preços é feita com o símbolo #.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
Questão 22    (COPS/UEL/PARANÁ/PREVIDÊNCIA/TÉCNICO) Relacione os programas/recursos, na coluna da esquerda, com suas funções, na coluna da direita.
(I) Windows Explorer.
(II) Windows Live Messenger.
(III) Google Chrome.
(IV) Notepad.
(V) Bing.
a) Página de busca.
b) Editor de texto.
c) Gerenciador de arquivos.
d) Comunicador instantâneo.
e) Navegador de Internet.
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Assinale a alternativa que contém a associação correta.
a) I-C, II-D, III-A, IV-B, V-E.
b) I-C, II-D, III-E, IV-B, V-A.
c) I-D, II-C, III-E, IV-B, V-A.
d) I-E, II-C, III-A, IV-D, V-B.
e) I-E, II-D, III-A, IV-C, V-B.
Questão 23    (CESPE/EBSERH/TÉCNICO) A intranet é uma rede de equipamentos
que permite acesso externo controlado, para negócios específicos ou propósitos
educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizada para usuários externos à organização.
Questão 24    (QUADRIX/CRM-ES/AGENTE) Quando o assunto são novas tecnologias, qual nova tecnologia refere-se a um extenso conjunto de pontos utilizados
para acessar aplicativos e informações ou para interagir com pessoas, redes sociais, governos e empresas, incluindo dispositivos móveis, wearables (tecnologias
para vestir), aparelhos eletrônicos de consumo e domésticos, dispositivos automotivos e ambientais – tais como os sensores da Internet das Coisas (IoT)?
a) Malha de dispositivos.
b) Experiência ambiente-usuário.
c) Impressão 3D.
d) Aprendizagem avançada de máquinas.
e) Agentes e equipamentos autônomos.
Questão 25    (QUADRIX/CRF-MT/AGENTE) Sobre as características do protocolo IP,
leia as afirmativas a seguir.
I – Oferece um Serviço de datagramas não confiável.
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II – Não oferece facilidade de Fragmentação e Remontagem de pacotes.
III – Trabalha com roteamento adaptativo.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II, somente.
b) II e III, somente.
c) I e III, somente.
d) todas.
e) nenhuma.
Questão 26    (QUADRIX/CRM-DF/ADMINISTRATIVO) A Ethernet é um padrão para
a transmissão de pacotes de dados entre computadores conectados por meio de
dispositivos, como, por exemplo, hubs e roteadores.
Questão 27    (QUADRIX/CONTER/AUXILIAR) Como fazer uma busca no Google por
um termo que esteja somente no título de uma publicação?
a) Deve-se iniciar a busca com o sinal de maior (>).
b) Deve-se encerrar a busca com o sinal de maior (>).
c) Deve-se iniciar a busca com o termo “intitle:”.
d) Deve-se iniciar a busca com a tag <title>.
e) Deve-se encerrar a busca com a tag <title>.
Questão 28    (QUADRIX/CFO-DF/TÉCNICO) No Google, quando um usuário realizar
uma pesquisa usando uma imagem, somente serão mostradas, nos resultados,
as imagens que são exatamente iguais à imagem pesquisada.
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Questão 29    (QUADRIX/CFO-DF/TÉCNICO) Ao se digitar a palavra Odontojia,
o Google não mostrará resultado algum, pois a palavra apresenta erro de ortografia.
Questão 30    (QUADRIX/CRQ-18/AGENTE) Em um escritório, há um computador
ligado a um modem de banda larga que também é roteador wireless, pelo qual se
conecta à internet. Para que um novo computador com placa de rede e sem Wi-Fi
possa acessar a Internet, ele:
a) poderá ser conectado por cabo de rede ao modem.
b) deverá ser conectado a um novo modem.
c) poderá ser conectado via wireless ao modem.
d) deverá estar ligado a uma linha telefônica.
e) deverá ser conectado por bluetooth ao modem.
Questão 31    (QUADRIX/CRA-AC/ASSISTENTE) O principal protocolo de transferência que um navegador da Internet usa para interagir com um servidor Web, cuja
execução será assumida mesmo que seu nome seja omitido no endereço da página, é identificado pelo acrônimo:
a) URL.
b) TCP.
c) HTML.
d) HTTP.
e) WWW.
Questão 32    (QUADRIX/CRA-AC/ASSISTENTE) O e-mail continua a ser um dos
aplicativos mais usados na Internet. Existem três tipos de protocolos padrão usa-
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dos com mensagens, que foram divididos conceitualmente em duas partes separadas: uma aplicação de interface de mensagem e uma aplicação de transferência de
mensagem. Para transferência de mensagens é usado somente:
a) o protocolo IMAP.
b) o protocolo SMTP.
c) os protocolos IMAP e POP3.
d) os protocolos IMAP e SMTP.
e) os protocolos SMTP e POP3.
Questão 33    (QUADRIX/CFB/ASSISTENTE) Uma empresa resolveu utilizar serviços
e softwares de computação nas nuvens. Isso significa que:
a) terá que pagar pelo uso dos softwares de terceiros que utilizará na nuvem.
b) além do navegador, terá que instalar um software que permite acessar recursos
na nuvem.
c) poderá utilizar todos os softwares disponíveis na nuvem gratuitamente, desde
que concorde com os termos de uso.
d) poderá utilizar softwares na nuvem gratuitamente, mas os arquivos gerados não
poderão ser armazenados na nuvem.
e) poderá acessar softwares instalados em servidores de outras empresas na internet para realizar serviços.
Questão 34    (QUADRIX/COBRA TECNOLOGIA/TÉCNICO) Em uma grande empresa,
diversos escritórios estão localizados em vários bairros diferentes, em uma mesma
cidade. Todos eles conectados em uma mesma rede de computadores. Que classificação de rede representa melhor tal distribuição geográfica?
a) SAN.
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b) WAN.
c) MAN.
d) LAN.
e) WLAN.
Questão 35    (VUNESP/PC-SP/AGENTE) Ao se preparar uma mensagem para envio
por meio de um correio eletrônico, o usuário anexou dois ou mais arquivos em uma
mesma mensagem, sendo correto afirmar que esses arquivos
a) podem ser todos do tipo pdf.
b) devem ser criptografados.
c) não podem ser protegidos por senha.
d) não podem ser de mesmo tamanho.
e) devem ser compactados.
Questão 36    (VUNESP/PC-SP/AGENTE) Na preparação de um e-mail a ser enviado,
é necessário que se insira um endereço de e-mail válido.
Um endereço de e-mail com formato válido é
a) usuario~sobrenome@provedor^br
b) @usuario.provedor.br
c) usuario@provedor.br
d) #usuario@provedor.br
e) usuario.provedor.br@
Questão 37    (VUNESP/PC-SP/AGENTE) Um usuário da Internet está escrevendo
uma mensagem de e-mail utilizando uma ferramenta típica de e-mail. Por um engano, o usuário, em vez de preencher os campos destinados para se colocar os en-
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dereços de e-mail (Para, Cc e Cco) escreveu o endereço do destinatário no campo
Assunto e não preencheu os outros campos de endereço. Nessa situação,
a) ao enviar a mensagem, o sistema de e-mail retornará uma mensagem de endereço inválido.
b) a ferramenta de e-mail abrirá uma janela solicitando a confirmação do endereço
destinatário como sendo aquele inserido no campo Assunto.
c) ao enviar a mensagem, o servidor de e-mail de destino retornará uma mensagem de usuário não encontrado.
d) o e-mail não será enviado, pois o sistema requer que pelo menos um destinatário seja especificado.
e) o e-mail será enviado corretamente, pois o sistema de e-mail faz a verificação e
a correção automática do destinatário.
Questão 38    (VUNESP/PC-SP/AGENTE) O recurso de armazenamento na nuvem
(Cloud Storage) é bastante eficiente e útil para as necessidades de processamento
e armazenamento de dados. Entretanto, deve-se tomar alguns cuidados no uso
desse recurso, como
a) acessar o sistema de armazenamento utilizando dispositivos móveis que permitem a comunicação de vários lugares.
b) acessar o sistema de armazenamento utilizando uma conexão sem fio com WPA2.
c) realizar backups próprios, uma vez que não há esquema de backup no armazenamento na nuvem.
d) não realizar o compartilhamento dos arquivos, pois não há como configurar as
permissões de acesso no armazenamento na nuvem.
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e) acessar o sistema de armazenamento utilizando os recursos de criptografia e
segurança da informação.
Questão 39    (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR) O sistema de e-mail da Internet
utiliza um formato de endereço padrão definido pelo consórcio que gerencia a Internet. Dentre os endereços citados, o que segue o padrão de formato para um
endereço de e-mail é:
a) email.gmail.com@
b) meu_email@mail.com
c) google.mail.com
d) @meu_email.com
e) www.gmail.com
Questão 40    (VUNESP/PC-SP/INVESTIGADOR) O site da Secretaria de Estado da
Segurança Pública (http://www.ssp.sp.gov.br/) apresenta, dentre outros, o seguinte recurso localizado próximo ao rodapé da página:

Quando ativo e configurado, esse recurso é utilizado para
a) acessar o site de forma anônima e segura.
b) receber, de forma automática, as notícias e novidades do site.
c) alterar o formato da página para os dispositivos móveis.
d) enviar o link do site para os dispositivos móveis.
e) criptografar as informações transmitidas pelo site.
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Questão 41    (VUNESP/PC-SP/ESCRIVÃO) Quando se realiza uma navegação na Internet é necessário a digitação de um URL na Barra de endereço do navegador.
Considerando que se esteja realizando a navegação Internet para acessar uma
página cujo domínio é de uma organização governamental brasileira, um exemplo
correto de URL é:
a) https://bb.com.br
b) http://www.ssp.sp.gov.br
c) http://www.ong.org.br
d) mailto://fazenda.gov.br
e) ftp://receita.gov.br
Questão 42    (VUNESP/PC-SP/ESCRIVÃO) Considere que um usuário da Internet
está escrevendo uma mensagem de e-mail no modo texto simples (sem formatação), utilizando o serviço de webmail. Nessa situação, na mensagem de e-mail em
edição, o usuário pode
a) inserir imagens diretamente no corpo da mensagem.
b) utilizar diferentes cores de texto na mensagem.
c) utilizar fontes de tamanhos pequeno, normal e grande.
d) inserir arquivos de imagens como anexos.
e) utilizar o recurso de destaque de texto em negrito.
Questão 43    (VUNESP/TJ-SP/ESCREVENTE) Utilizando o site de busca Google, deseja-se pesquisar apenas as páginas que contenham exatamente a frase: feriados
no Brasil. Para isso, deve-se digitar, na Barra de Pesquisa do site, o seguinte:
a) (feriados no Brasil)
b) feriados-no-Brasil
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c) feriados&no&Brasil
d) feriadosANDnoANDBrasil
e) “feriados no Brasil”
Questão 44    (VUNESP/PREFEITURA DE ITANHAÉM-SP/FISIOTERAPEUTA) Foi preparada uma mensagem de correio eletrônico com as seguintes características:
De: bruno@website.com.br
Para: maria@website.com.br
Cc: thais@website.com.br, vinicius@website.com.br
Cco: isabela@website.com.br
Assunto: Reunião com felipe@website.com.br
Assinale a alternativa que apresenta corretamente para quantos destinatários a
mensagem será enviada.
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.
Questão 45    (VUNESP/TJ-SP/ASSISTENTE) Um servidor do Tribunal de Justiça precisa responder um questionamento de um cidadão via correio eletrônico. Além
disso, precisa que sua conversa seja acompanhada por um juiz, de modo que o
cidadão não saiba quem é o juiz (nem o endereço de e-mail usado por este) que
acompanha a conversa. O servidor enviará, então, uma única mensagem por correio eletrônico para 2 destinatários, sendo o endereço de e-mail do cidadão preen-
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chido no campo ________ e o endereço de e-mail usado pelo juiz preenchido no
campo ________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do
enunciado.
a) Para … Para
b) Para … Assunto
c) Para … Cc
d) Assunto … Cco
e) Para … Cco
Questão 46    (VUNESP/PM-SP/OFICIAL) Para acessar um site na internet, é preciso
digitar o ____________________do site em ___________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase.
a) link … uma URL
b) endereço … um link
c) endereço … um browser Web
d) URL … um endereço
e) link … um endereço da internet
Questão 47    (CESPE/DPRF/AGENTE) A computação em nuvem do tipo software as
a service (SaaS) possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer
local usando um computador conectado à Internet.
Questão 48    (IADES/CRF-TO/ASSISTENTE) Protocolos de rede são regras utilizadas pelos computadores para se comunicarem na internet. O protocolo NTP é responsável pela funcionalidade denominada
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a) transporte de mensagens de e-mail pela internet.
b) transferência de páginas web entre servidor e cliente.
c) sincronização dos relógios na rede.
d) segurança para redes sem fio.
e) transferência de mensagens curtas entre telefones celulares.
Questão 49    (FCC/AFAP/ASSISTENTE) No campo de busca do site da Google, na
internet, um Técnico de Informática digitou a frase financiar as atividades produtivas do Estado do Amapá e realizou a pesquisa. Percebeu que muitos sites traziam
apenas parte da frase que digitou. Para obter os sites que possuem a referência
exata à frase digitada, colocou a frase entre
a) asteriscos.
b) chaves.
c) colchetes.
d) os sinais de &lt; e &gt;
e) aspas.
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GABARITO
1. c

25. c

2. b

26. C

3. d

27. c

4. d

28. E

5. d

29. E

6. d

30. a

7. b

31. d

8. d

32. b

9. a

33. e

10. a

34. c

11. d

35. a

12. d

36. c

13. b

37. d

14. E

38. e

15. E

39. b

16. E

40. b

17. C

41. b

18. E

42. d

19. C

43. e

20. C

44. d

21. d

45. e

22. b

46. c

23. E

47. C

24. a

48. c

49. e
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