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CONCEITOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
Introdução
Esta aula é uma base para o seu aprendizado na disciplina de Informática, pois trará os
principais conceitos básicos que serão muito utilizados ao logo das demais aulas. No decorrer da aula, você será abordado(a) por várias questões de outras bancas também, seguidas de
um comentário meu explicando o gabarito. Assim, você poderá sentir como o assunto é cobrado em prova imediatamente após estudar aquele assunto. Além disso, inúmeras questões
da banca cobram os assuntos desta aula e você verá isso ao final da parte teórica, por meio
de uma bateria enorme de questões gabaritadas, sendo que você encontrará o meu comentário sobre cada uma delas após a lista de gabarito.

I – Conceitos Básicos de Software
Nesta aula, você aprenderá os conceitos básicos sobre software. Para iniciar, saiba que
software também pode ser chamado de programa, aplicação, aplicativo ou sistema. Entretanto, várias bancas fazem distinção entre sistema e demais softwares, definindo sistema como
aqueles softwares básicos, que são sistemas operacionais, e os demais softwares como
aplicativos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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Obs.:

Software = programa = aplicação = aplicativo

Software é a parte lógica de um sistema computacional. Quando digo “sistema computacional”, refiro-me a todo equipamento capaz de processar a informação. Usando uma analogia para facilitar o entendimento, é como se os softwares fossem nossos pensamentos: você
não consegue pegar o pensamento, mas você sabe que ele existe e que está dentro de você
e, muitas vezes, é o que faz as coisas concretas acontecerem. Da mesma forma, o software
existe, mas você não consegue pegá-lo; você sabe que ele está lá, mas é abstrato; e, muitas
vezes, você o vê criando coisas concretas, como uma impressão no papel ou um objeto impresso em impressora 3D, por exemplo.

Analogia 1: os softwares são os pensamentos do computador!

Os softwares podem ser classificados de diversas maneiras, dentre elas escolhemos as
duas mais relevantes: classificação dos softwares quanto à funcionalidade e classificação
quanto à licença de uso.

A. Classificação dos Softwares quanto à Funcionalidade
Podemos classificar os softwares de acordo com a funcionalidade que ele exerce. Nesse
caso, muitas questões de prova indicam um nome de um aplicativo e lhe perguntam a que tipo
de software ele pertence. Vejamos os principais tipos.

1. Sistemas Operacionais
Também chamados por algumas bancas de ambientes operacionais ou ambientes operativos ou ainda softwares básicos, eles desempenham a função primordial de um sistema comO conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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putacional: fazer o computador funcionar. Devem ser o primeiro software a ser instalado no
computador, pois controlam todos os componentes de hardware, bem como todos os demais
softwares que serão instalados e executados.
Dessa forma, uma analogia que o ajudará a encaixar os sistemas operacionais em seu
devido lugar é encará-los como a alma do computador. Todo ser humano possui um corpo,
que é sua parte física, e uma alma, que é a própria vida da pessoa. Da mesma forma, um sistema computacional é composto por uma parte física, que são seus componentes eletrônicos,
periféricos e dispositivos, mas para funcionar, precisa de um sistema operacional, que é o
software que dará vida a ele. Sem a alma, um corpo não passa de um cadáver, assim como o
computador, sem o sistema operacional, não passa de um monte de lata sem utilidade.

Analogia 2: o sistema operacional é a alma de um computador.
Anote os principais exemplos de sistemas operacionais:
PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS
Nome

Fabricante

Windows

Microsoft

Linux

software livre, cada distribuição possui um fabricante

Mac OS X

Apple, para PC e Macintosh

Unix Solaris

Oracle
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Chrome OS

Google. Isso mesmo! Sistema operacional e não o
navegador!

Android

Google, para dispositivos móveis, como tablets e smartphones

Mac Ios

Apple, para iPhone e iPad

FreeBSD

FreeBSD Foundation, foi a base de vários sistemas, como o
Mac OS X, o sistema de arquivos NTFS do Windows, o sistema
operacional do PS3 e PS4 etc.

Acima você vê as logomarcas de alguns dos sistemas operacionais citados.
Outro aspecto importante a respeito dos sistemas operacionais é que é possível instalar
mais de um sistema operacional em um mesmo computador, porém apenas um pode ser carregado de cada vez. Isso se chama DualBoot, quando há mais de um sistema operacional (podem
ser vários) e você escolhe qual deles inicializar. Ou seja, é possível instalar o Windows e o Linux
no mesmo micro. Quando o micro for inicializado, o usuário escolhe qual deles será carregado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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Vejamos como isso já foi cobrado em provas anteriores.

001. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/CONHECIMENTOS BÁSICOS/NÍVEL SUPERIOR/2014)ODual-

Boot permite que dois sistemas operacionais sejam instalados e utilizados simultaneamente
em uma mesma máquina.

Embora a primeira parte da questão esteja certa ao afirmar que dois sistemas operacionais
sejam instalados. Porém a questão fica errada quando afirma que ambos podem ser utilizados simultaneamente em uma mesma máquina.
É possível instalar mais de um sistema operacional em um mesmo computador, por exemplo: o Windows e o Linux. Entretanto, só é possível carregar apenas um sistema de cada vez.
Nesse caso, para escolher qual sistema será carregado, faz-se o “dual boot”, por meio de um
programa que é carregado logo quando o computador é ligado, o qual oferece as opções de
inicialização, permitindo que se escolha entre o Windows e o Linux. Se o Windows for carregado e o usuário posteriormente quiser usar o Linux, ele deve reiniciar o micro. Uma vez
reiniciado, será carregado novamente o programa de dual boot, o qual permitirá escolher o
Linux dessa vez.

É possível utilizar máquinas virtuais, por meio das quais podemos executar mais de um sistema operacional ao mesmo tempo. Porém, não é o funcionamento normal do computador,
e, sim, uma virtualização, uma configuração especial, conhecida como máquina virtual ou
virtual machine. As duas principais marcas de máquinas virtuais são: VMware e VirtualBox,
embora existam inúmeras outras no mercado. Como em prova eles pedem a configuração
padrão do computador, esse tipo de configuração de máquina virtual não é o normal.
Errado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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A imagem acima mostra um computador com o sistema Mac OS X rodando o Windows 7
em uma máquina virtual da VirtualBox.

002. (CESPE/DEPEN/AGENTE PENITENCIÁRIO/CONHECIMENTOS BÁSICOS/2013) Os com-

putadores atuais permitem a instalação de mais de um sistema operacional, sendo possível
ao usuário escolher, toda vez que iniciar o computador, entre o Windows e outro sistema operacional que esteja instalado.

Como dito, é possível instalar mais de um sistema operacional no mesmo micro – simultaneamente – no caso, Windows e, também, o Linux.
Certo.
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003. (CESPE/IBAMA/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2012) Quando se liga um computador, o

sistema operacional é acionado, possibilitando inicializar e gerenciar o hardware e tornando
possível sua utilização pelo usuário. O Linux e o Windows são sistemas operacionais distintos e possuem comandos diferentes para executar uma mesma tarefa, como listar arquivos
de um diretório, por exemplo.

Pois o sistema operacional – que é o software que faz o computador, de fato, funcionar – é
carregado na inicialização deste, e sua função é gerenciar o hardware e os demais softwares
nele instalados. Tanto o Linux quanto o Windows são exemplos de sistemas operacionais e,
como são plataformas diferentes, seus comandos também são diferentes.
Certo.
004. (FGV/DETRAN-RN/ASSESSOR TÉCNICO/ADMINISTRAÇÃO DE REDE/ 2010) São exem-

plos de softwares classificados como Sistema Operacional:
a) Unix e Windows.
b) Windows e internet Explorer.
c) Windows e MS-Word.
d) Linux e Broffice.
e) Linux e Gimp.

A resposta da questão é o item a. O que é cobrado aqui é o conhecimento sobre os exemplos
de sistemas operacionais. Simplesmente uma decoreba dos sistemas operacionais existentes, conforme a lista que disponibilizei.
Letra a.
005. (CESPE/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS/2015) O Windows é um sistema operacional

que, ao ser instalado em uma máquina, permite que apenas um único usuário da máquina
consiga acessar, com segurança, seus arquivos e pastas.

O Windows é um sistema multissessão, ou seja, permite que vários usuários façam login simultaneamente por meio da troca de usuários, com a qual é possível outro usuário iniciar uma
nova sessão mantendo a anterior ativa com todos os aplicativos abertos funcionando.
Errado.
006. (CESGRANRIO/LIQUIGAS/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2012) Um computador é um

equipamento capaz de processar com rapidez e segurança grande quantidade de informaO conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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ções. Assim, além dos componentes de hardware, os computadores necessitam de um conjunto de softwares denominado
a) arquivo de dados
b) blocos de disco
c) navegador de internet
d) processador de dados
e) sistema operacional

O examinador está fazendo um paralelo entre as partes básicas de constituição de um computador. Sendo o hardware uma parte básica, e a outra, parte básica, um software. Porém não
se trata de um software qualquer, mas, sim, um sistema que seja um conjunto de softwares
que auxiliam no gerenciamento do hardware e dos demais softwares. Estamos falando, então,
de um sistema operacional.
Letra e.
007. (FCC/TRE-SP/ TÉCNICO JUDICIÁRIO/ ÁREA ADMINISTRATIVA/2012) O sistema opera-

cional de um computador consiste em um
a) conjunto de procedimentos programados, armazenados na CMOS, que é ativado tão logo o
computador seja ligado.
b) conjunto de procedimentos programados, armazenados na BIOS, que é ativado tão logo o
computador seja ligado.
c) conjunto de dispositivos de hardware para prover gerenciamento e controle de uso dos
componentes de hardware, software e firmware.
d) hardware de gerenciamento que serve de interface entre os recursos disponíveis para uso
do computador e o usuário, sem que este tenha que se preocupar com aspectos técnicos
do software.
e) software de gerenciamento, que serve de interface entre os recursos disponíveis para uso
do computador e o usuário, sem que este tenha que se preocupar com aspectos técnicos
do hardware.

O item a) fala de procedimentos programados, armazenados na CMOS. Esses procedimentos
são programas de inicialização e configuração do computador, dentre eles o BIOS, que é o Basic
Input Output System, citado no item b), tornando os dois itens errados, uma vez que não são um
sistema operacional, nem fazem parte dele. São chamados de firmware, que são softwares desenvolvidos para o controle direto do hardware, no qual não há a interação dos usuários. Os itens
c) e d) falam sobre hardware e, como o sistema operacional é um software, eles estão errados.
Letra e.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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008. (FUNDEP/PREFEITURA DE BELO HORIZONTE-MG/AUDITOR/ CIÊNCIAS DA COMPU-

TAÇÃO/2012)
Analise as seguintes afirmativas referentes aos sistemas operacionais e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(

) Gerencia os componentes dos sistemas computacionais.

(

) Oferece uma interface mais simples para uso dos sistemas computacionais.

(

) Gerencia a memória dos sistemas computacionais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
a) (F) (F) (V)
b) (F) (V) (F)
c) (V) (F) (V)
d) (V) (V) (V)

De fato, o sistema operacional executa todas essas funções, pois ele é responsável por gerenciar tanto os componentes de hardware quanto os demais softwares que executam no
micro. Ele também serve de interface para facilitar o acesso aos componentes de hardware,
como salvar um arquivo no disco rígido, sem a necessidade de saber os endereços das trilhas
e setores.
Letra d.
009. (CESGRANRIO/CMB/ ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2012) Os computadores

necessitam de um software denominado sistema operacional para que possam executar as
tarefas para as quais eles foram projetados.
Nesse contexto, pode-se concluir que o computador é um equipamento cuja finalidade
é processar
a) papéis
b) núcleos
c) dados
d) discos
e) memórias

Os dados são o que o computador processa, sendo que tal função é executada por meio do
sistema operacional, o qual é o responsável por gerenciar essa tarefa, controlando os endereços de memória, os registradores do processador e tantas outras funcionalidades.
Letra c.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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010. (FCC/TCE-SP/ AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA/ADMINISTRAÇÃO/2012) O Sis-

tema Operacional
a) é o software responsável pelo gerenciamento, funcionamento e execução de todos os
programas.
b) é um software da categoria dos aplicativos, utilizado para a criação de textos, planilhas de
cálculo, desenhos etc.
c) apesar de gerenciar a leitura e a gravação de arquivos, delega a função de localização de
programas nas unidades de discos a softwares utilitários de terceiros.
d) Linux é um software proprietário, já o Windows, é o software livre mais utilizado nos computadores pessoais atualmente.
e) não está relacionado à evolução das CPUs, pois independem de componentes de hardware,
já que são executados em um computador virtual (virtual machine).

Pois, de fato, o sistema operacional é um software e tem as funções de gerenciamento de
todos os demais softwares.
b) Errada. O sistema operacional, embora seja um software, não é um aplicativo, dada a complexidade de sua estrutura.
c) Errada. Todo sistema operacional tem seu próprio utilitário gerenciador e localizador de
arquivos e programas, entretanto, isso não impede que sejam usados utilitários de terceiros.
d) Errada. O Linux é um software livre.
e) Errada. Os sistemas operacionais evoluem à medida que os processadores (CPUs) também
evoluem e eles executam tanto em hardware quanto em virtual machine.

Letra a.
011. (CESPE/ICMBIO/NÍVEL MÉDIO/2014) Constitui desvantagem do Linux o fato de sua ins-

talação ser aceita apenas em arquiteturas de hardware consideradas incomuns.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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O Linux é um sistema multiplataforma, ou seja, pode ser instalado em vários tipos de arquiteturas de hardware, desde mainframes, computadores pessoais (PC) até smartphones.
Errado.

2. Pacotes de Escritório
Também chamados de suítes de escritório, são um conjunto de aplicativos com funcionalidades de edição de texto, planilhas eletrônicas, apresentação de slides, bancos de dados,
dentre outras, que auxiliam nas atividades diárias de um escritório comum e, por que não, de
um órgão público também.
Anote os principais exemplos de pacotes de escritório:
PRINCIPAIS PACOTES DE ESCRITÓRIO
Microsoft (MS) Office (seu nome está sendo substituído para Microsoft 365);
LibreOffice (nova versão do software livre BrOffice ou OpenOffice);
iWorks (da Apple, para Mac OS X);
Lotus Symphony (software livre da IBM);
Google Docs (também conhecido como G-suíte, que é um pacote web da Google,
acessado via navegadores);
Microsoft Office Online (antes conhecido como MS Office Web Apps, é uma versão web
simplificada do MS Office).
Falaremos com mais detalhes a respeito do MS Office e do LibreOffice no capítulo “Introdução ao Microsoft Office e ao BrOffice/LibreOffice”. Na maioria dos concursos, esses dois
têm sido os pacotes de escritório mais cobrados.
Quero chamar sua atenção para o Google Docs e o MS Office Online. Esses dois são versões web de pacotes de escritório. Isso significa que eles não são instalados no micro do
usuário. Eles são acessados pela internet, via navegadores, ou seja, é necessário estar conectado à internet (on-line) para poder usá-lo. Uma curiosidade a ser dita: a Google disponibiliza
também recursos para usar o Google Docs off-line, embora esse não seja o foco das bancas
examinadoras. O Google Docs possui editor de texto, planilha eletrônica, apresentação de slides, edição gráfica e formulários e é compatível com os arquivos do MS Office.
Já, o MS Office Online é a versão simplificada do MS Office também disponível para a web,
ou seja, acessada via navegadores.
Veja como esse assunto a respeito dos tipos de softwares já foi cobrado em prova.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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012. (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/TÉCNICO LEGISLATIVO/2014) Ferramenta essencial

para a realização de cálculos simples ou avançados, a calculadora do Windows é acionada
por meio de opção do menu da ferramenta Excel, que oferece opção de cálculos em planilhas.

O Excel faz parte do pacote MS Office e é um software de planilha eletrônica, não é apenas
uma calculadora nem mesmo um aplicativo nativo do Windows.
Errado.
013. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA FEDERAL/2012) O Microsoft

Office Sky Driver é uma suíte de ferramentas de produtividade e colaboração fornecida e
acessada por meio de computação em nuvem (cloud computing).

O nome correto da ferramenta é SkyDrive e não Sky Driver. Outro erro da questão é que o SkyDrive é um sistema de computação em nuvem e está relacionado com a suíte MS Office Web
Apps, que é uma versão web simplificada do MS Office, contendo apenas os aplicativos MS
Word, MS Excel, MS PowerPoint e MS One Note.
Errado.

Obs.:

em fevereiro de 2014, a Microsoft foi obrigada a mudar o nome do SkyDrive para OneDrive, em virtude de conflito de patentes junto ao Reino Unido.



014. (FCC/TRT-1ª REGIÃO (RJ)/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2013) Consi-

dere as tarefas realizadas por Paulo e os respectivos softwares necessários para realizá-las.
Tarefas realizadas:
A. Edição de contratos, emissão de pareceres e confecção de atas de reunião.
B. Navegação e trabalho na intranet.
C. Criação de documentos para controle e cálculo de materiais, inventários, orçamentos e
demais controles financeiros.
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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D. Apresentação em slides de resultados de demonstrativos e de pautas de treinamento
e reuniões.
E. Criação, compartilhamento e gerenciamento de pastas e arquivos em diversas unidades de disco.
F. Geração de gráficos demonstrativos.
G. Gravação de CDs e DVDs.
H. Navegação na internet e uso de mecanismos de busca.
I – Configuração de compartilhamento de impressora.
Softwares:
1. Windows 7.
2. Microsoft Word 2010.
3. Microsoft Excel 2010.
4. Microsoft Power Point 2010.
5. Mozilla Firefox.
6. Internet Explorer.
Corresponde a uma associação correta:
a) 1-E-G; 2-A; 3-C; 4-F; 5 e 6-B-H-I.
b) 1-E-I; 2-A-G; 3-F-C; 4-D; 5-H; 6-B.
c) 1-G-I; 2-A-F; 3-C; 4-D-E; 5-B; 6-H.
d) 1-E-G-I; 2-A; 3-C-F; 4-D; 5 e 6-B-H.
e) 1-B-E-G-I; 2-A; 3-C; 4-D-I; 5 e 6-H-F.

Iniciando pelo sistema operacional Windows 7, que é o software 1, sabemos que ele é o sistema responsável pelo gerenciamento dos dispositivos de hardware e dos demais softwares
do computador. Portanto, as tarefas E, G e I tratam de funcionalidades de gerenciamento de
hardwares, sendo mais especificamente de disco, de cd’s e dvd’s e de impressoras, respectivamente. O software 2, MS Word 2010, está relacionado à tarefa A, a qual trata de funcionalidades relacionadas à edição de textos. O software 3, MS Excel 2010, está relacionado às
tarefas C e F, as quais tratam de funcionalidades de cálculos em planilhas eletrônicas e edição
de gráficos demonstrativos, respectivamente. O software 4, MS PowerPoint, é um software
de apresentação de slides e, portanto, está relacionado à tarefa D, que traz função de criação
e edição de apresentações de slides. Por fim, os softwares 5 e 6 são ambos navegadores da
internet, e estão relacionados às tarefas B e H, que tratam justamente de funcionalidades de
navegação em páginas web e mecanismos de busca na internet.
Letra d.
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3. Navegadores da Internet

Também conhecidos como browsers ou clientes web (algumas bancas gostam desse último nome), são softwares que permitem acessar páginas web na World Wide Web, a internet
gráfica e visual. Esses aplicativos permitem acessar diversos serviços que hoje são desenvolvidos por meio de páginas web, como: webmail (Gmail, Outlook.com, Yahoo etc.); baixar
arquivos de um servidor para o micro do usuário (download); salvar um arquivo que está no
micro do usuário lá no servidor (upload); ouvir músicas; assistir a vídeos; acessar redes sociais, dentre tantos outros serviços. Ou seja, os navegadores são softwares muito versáteis,
sendo possível hoje usar um computador sem precisar instalar quase nenhum aplicativo nele,
apenas usando-os diretamente a partir da web.
Veja bem, os navegadores servem para acessar páginas web e não para criar, editar ou
alterá-las. Para isso, é necessário um editor de páginas web.
Anote os principais navegadores cobrados em prova:
PRINCIPAIS NAVEGADORES WEB
Navegador

Fabricante/Licença de Uso

Internet Explorer

Microsoft – freeware

MS Edge

Microsoft – freeware

Mozilla Firefox

Mozilla – software livre

Google Chrome

Google – software livre

Safari

Apple – freeware

Opera

Opera – software livre

Konqueror

KDE.org – software livre

Netscape Navigator

Natscape - freeware

Veja abaixo a logo dos principais destes navegadores:
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Na aula sobre Programas de Navegação na internet, detalharemos mais as funcionalidades dos navegadores internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome.
Mas veja como esse assunto já foi abordado em prova.

015. (CEPERJ/DEGASE/TÉCNICO DE SUPORTE E COMUNICAÇÃO/ TI/2012) No contexto da

internet, internet Explorer 8 BR, Mozilla Firefox, Safari e Google Chrome são softwares imprescindíveis de relevante importância, por viabilizarem a navegação e a pesquisa de informações. Uma funcionalidade desses softwares é permitir:
a) a digitalização de imagens a partir de um scanner
b) o acesso a e-mails por meio de sites na modalidade webmail
c) o logon de usuários na internet via autenticação criptografada
d) a visualização de sites no modo tela inteira a partir da tecla F5
e) a realização da varredura automática de páginas em busca de vírus

Webmail é um serviço disponibilizado por meio de páginas web. E vimos que o internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Safari e o Google Chrome são navegadores da internet, ou seja,
aplicativos que permitem acessar páginas web. Um item que causaria dúvida aqui é o d), pois
fala sobre visualização de sites no modo tela inteira, porém seu erro foi dizer: “a partir da tecla
F5”, pois os navegadores acionam o modo tela inteira por meio da tecla F11, o qual oculta as
barras de navegação e endereço, fazendo com que a página ocupe toda a tela do computador.
Letra b.
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4. Clientes de E-mail
Também chamados em prova como softwares de e-mail, são aplicativos (e não pessoas) instalados no micro do usuário, os quais exigem configuração de uma conta de e-mail
cadastrado em um provedor. Eles permitem acessar, criar e enviar mensagens eletrônicas
ou e-mails, com ou sem arquivos anexos. Uma das características marcantes nos clientes
de e-mail é que permitem baixar as mensagens para uma pasta no disco rígido do micro do
usuário e, após baixadas, podem ser acessadas mesmo no modo off-line.
É possível cadastrar várias contas de e-mail para um único usuário em um cliente de
e-mail. Por exemplo: é possível que você cadastre uma conta do UOL, outra do Yahoo e outra
do Gmail para um mesmo login em seu micro.

Obs.:

encare aqui nesse exemplo o UOL, Yahoo e o Gmail/Google como provedores de
contas de e-mail, e não como o serviço de e-mail que você usa na web. Uma vez que
você cadastrou uma conta nesses provedores, é possível acessá-la por meio de navegadores, usando-os como webmail, mas também é possível configurar essa conta em
um cliente de e-mail e acessá-la a partir dele.

Anote os principais exemplos de clientes de e-mail:
PRINCIPAIS SOFTWARES DE E-MAIL
NOME

DETALHES

MS Ou tlook Express

Vinha na instalação do MS Windows até a versão XP

MS Windows Mail

Substituiu o MS Outlook Express a partir do Windows
Vista

MS Outlook

Incluso no pacote MS Office

Mozilla ThunderBird

Fabricado pela Mozilla

Eudora

Fabricado pela Qualcomm

Lotus Notes

Fabricado pela IBM

HCL Notes

Substituiu o Lotus Notes e é fabricado pelo grupo HCL

IncrediMail

Fabricado pela IncrediMail Ltd

5. Webmail
É importante notar que, além dos clientes de e-mail, ainda temos outra forma de acessar
as mensagens eletrônicas, que são os webmails. Os webmails são uma interface de acesso
ao serviço de e-mail por meio de uma página web. Nesse caso, utiliza-se um navegador como
software para acessá-lo. No webmail, o usuário acessa suas mensagens em sua caixa postal
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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que está diretamente no servidor. Não há necessidade de configuração de conta. Basta cadastrar-se no provedor por meio da criação de uma conta com uma senha de acesso e pronto!
PRINCIPAIS WEBMAILs
NOME

DETALHES

Gmail

Vinha na instalação do MS Windows até a versão XP

Outlook.com

Webmail da Microsoft, que substituiu o Hotmail

Yahoo! Mail

Desenvolvido pela Verizon Media

iG Mail

Atualmente pertencente à portuguesa Ongoing

UOL Mail

Pertencente à UOL PagSeguro

Globo Mail

Pertencente ao Grupo Globo

6. Utilitários
Os utilitários também são softwares que têm uma relação direta com o sistema operacional. Porém, seu papel é auxiliar na manutenção, na segurança e no gerenciamento do sistema
operacional.
Anote os principais utilitários:
PRINCIPAIS UTILITÁRIOS
compactadores de arquivos: Winzip, WinRAR, GZip;
desfragmentador de disco;
ferramentas de backup;
firewall;
gerenciadores de arquivos: Windows Explorer, Finder (da Apple), Konqueror (do Linux);
scandisk.

7. Drivers
Os drivers são softwares usados para o sistema operacional se comunicar com os dispositivos de hardware, tais como impressoras, scanners, webcam etc. Os fabricantes de hardware produzem seus próprios drivers para serem instalados nos sistemas operacionais.
Entretanto, vários sistemas operacionais fabricam drivers genéricos para determinados dispositivos de hardware.
Há vários tipos de drivers:
• driver de impressora;
• driver de scanner;
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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• driver de webcam;
• driver de vídeo;
• driver de som.
Veja como isso pode ser cobrado em prova nessa questão abaixo.

016. (FADESP/PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA/MÉDICO CARDIOLOGIA/2009) O tipo

de software que permite a manutenção dos recursos da máquina, como ajustes em discos,
memória, conserto de outros programas é o
a) Tradutor.
b) Linguagem de Programação.
c) Utilitário.
d) Aplicativo.

É uma questão que exige atenção do candidato, pois ele tem saber qual o tipo de aplicativo
que executa tal funcionalidade. Os utilitários são aplicativos que auxiliam o sistema operacional no gerenciamento e na manutenção do ambiente, fazendo organização dos arquivos no
disco, gerenciando o uso da memória dentre outras funcionalidades.
Letra c.
017. (VUNESP/TJ-SP/MÉDICO JUDICIÁRIO/CLÍNICO GERAL/2013) Aplicativos de software

podem ser classificados em: software de sistema, programas de baixo nível que interagem
com o computador em nível de máquina e software aplicativo, que permite ao usuário realizar
uma tarefa específica como, por exemplo, enviar um correio eletrônico.
Assinale a alternativa que relaciona corretamente a classe com respectivos exemplos
de software.
Classe de Software

Exemplo de Software

I – Sistema
II – Aplicativo

k) MS Word
x) MS Windows
y) internet Explorer
z) MS Access

a) Iy IIz IIk IIx
b) Ix IIk IIy IIz
c) Iz Iy IIk IIx
d) Ik IIy IIz IIx
e) Iz Ix Iy IIk
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Trata-se de uma questão em que todas as opções são softwares. Entretanto, o MS Windows é
considerado um sistema operacional, ou seja, um tipo de software mais robusto, voltado para
o controle de dispositivos de hardware e de outros softwares que serão executados no computador. Em nenhuma das outras opções há um sistema operacional. Os demais softwares
são aplicativos, também chamados de aplicações ou programas. Portanto, dentre as opções,
a única que será um sistema operacional será o x.
Letra b.
Resumindo os principais tipos de softwares quanto à sua funcionalidade teremos o seguinte mapa mental. É muito importante que você construa seu próprio mapa mental para
conseguir memorizar todo esse conteúdo e pode simplesmente copiar esse abaixo, com papel e caneta:
Sistemas
Operacionais
• MS Windows
• Linux (software livre)
• MC OS X (da Apple)
• Unix Solaris (da Oracle)
• Chrome OS (da Google)
• Mac IOS (mobile, da Apple)

Pacotes de
Escritório

Drivers

MS Office
• BrOffice/LibreOffice
• iWorks (da Apple)
• Lotus Symphony (da IBM)
• Google Docs (web)
• MS Office Web Apps (web)

• driver de impressora
• driver de scanner
• driver de webcam
• driver de video
• driver de som

Navegadores
ou Browsers

Softwares quanto
à Funcionalidade

Utilitários
• Compactadores de Arquivos
• Desfragmentador de Disco
• Ferramentas de Backup
• Firewall
• Gerenciador de Arquivos
• Scandisk

• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari (da Apple)
• Opera
• Konqueror
• Netscape Navigator

Webmail
• Gmail (da Google)
• Outlook.com (antigo Hotmail)
• Yahoo
• IG
• UOL

Clientes de
E-mail
• MS Outlook Express
• MS Windows Mail
• MS Outlook
• Mozilla ThunderBird
• Eudora
• Lotus Notes

Mapa Mental 1 –Softwares quanto à funcionalidade
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B. Classificação dos Softwares quanto à Licença de Uso
Os softwares também podem ser classificados quanto à Licença de Uso, ou seja, pelos
termos que definem como o software pode ser comercializado. Nesse caso, dispensamos as
funcionalidades e nos preocupamos em agrupar os softwares pela forma como seus fabricantes os disponibilizam aos usuários finais.
Os principais tipos são:

1. Software Proprietário
São softwares que pertencem a uma instituição, a qual comercializa o direito de uso deles,
ou seja, para usá-lo, você deve pagar por isso. Outra característica marcante a respeito dos
softwares proprietários é que qualquer alteração, correção ou melhoria é realizada apenas
pelo fabricante ou proprietário do software, e disponibilizada aos usuários por meio de atualizações pela internet ou pelo lançamento de uma nova versão que substitua a anterior, sendo
que, nesse último caso, será necessário pagar novamente para adquirir a nova versão. Para
evitar esse tipo de desgaste financeiro por parte dos usuários, os fabricantes estão lançando
um novo tipo de comercialização do software proprietário, no qual o usuário paga uma assinatura mensal ou anual do software e, com isso, tem direito de usá-lo por aquele período e
receber todas as atualizações que forem realizadas nele, inclusive, mudança de versão.
Alguns fabricantes de softwares proprietários muito conhecidos atualmente são: Microsoft, Apple, Oracle, Adobe, IBM, Corel etc.
Exemplos de softwares proprietários são: MS Windows, MS Office, Photoshop, Adobe Professional, CorelDraw etc.

2. Shareware, Demo ou Trial
São softwares liberados para “degustação”, sem custo inicial. Entretanto, eles possuem
restrições ou limitações, seja de tempo de uso (só pode usar por um período experimental de
30 dias, por exemplo) ou de funcionalidade (só libera as funcionalidades básicas, deixando as
mais importantes para uma liberação mediante pagamento). Esse tipo de software também
depende do fabricante para sua correção, alteração ou melhoria.
Exemplos de softwares shareware: Antivírus Avira, WinRar etc.

3. Freeware
Esse tipo de software não cobra pela licença de uso, ou seja, ele é grátis. Entretanto, não
o confunda com Software Livre, do qual falaremos adiante.
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Exemplos de softwares freeware: Adobe Reader (visualizador de arquivos com extensão PDF),
Skype (aplicativo de bate-papo, chamada de VoIP e chamada de vídeo).

4. Software Beta
É um software que ainda está em fase de teste e é liberado aos usuários gratuitamente, no
intuito de que estes reportem aos fabricantes eventuais defeitos (bugs), todavia sem responsabilizar-se pelos danos causados em decorrência de tais falhas. Vários fabricantes liberam
seus softwares como Beta, como é o caso da Microsoft, que sempre libera o Windows gratuitamente sob licença Beta temporária antes de ser comercializado.

5. Software de Domínio Público
Esse tipo de software é bastante cobrado em prova! E, também, traz muita confusão em
relação ao Software Livre, embora sua compreensão não seja difícil. Ele é um software cujos
direitos autorais se expiraram devido ao prazo de validade de sua patente ter se encerrado e
seu fabricante não ter interesse em renová-la. Nesse caso, o software torna-se público e seu
código passa a pertencer a todos, podendo ser utilizado como fonte para a criação de outros
softwares, inclusive comerciais.
Dizem que o Windows 2000 teve parte de seu código-fonte baseado em um sistema operacional que se tornou de domínio público, o BSD. Todavia, isso não pode ser comprovado,
pois o código proprietário do Windows é o maior segredo comercial da Microsoft, o qual jamais foi e será revelado por ela. Como o BSD é de domínio público, não há direitos autorais
a serem respeitados e, portanto, qualquer um pode usá-lo para construir um novo software
baseado nele, sem qualquer tipo de restrição ou penalidade.

6. Software Livre
Finalmente, chegamos ao mais cobiçado tipo de software pelas bancas de concursos! Há
várias características interessantes que tornam esse software um tópico agradável de ser
cobrado nas provas. Primeiramente, porque vários aplicativos são baseados nessa licença,
como veremos adiante. Outra razão marcante foi o fato de o Governo Federal ter, em 2008, no
governo Lula, ter iniciado um forte movimento a favor da adoção do Software Livre como tipo
preferencial para ser usado na máquina pública, ou seja, os órgãos, ministérios, autarquias e
fundações deveriam dar preferência à adoção do Software Livre em suas repartições. De lá
para cá, ele sempre tem sido cobrado, e pasme: mesmo em concursos cujos órgãos não implantaram nem utilizam esse tipo de software.
Vamos às características do Software Livre! Há vários tipos de licença que regem o Software Livre, porém a mais cobrada em prova é a Licença Pública Geral ou General Public LiO conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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cence (GPL). Essa licença determina que o software deve ter seu código fonte aberto (Open
Source) e que não pode ser comercializado, ou seja, não deve ser cobrada a sua instalação,
embora a sua aquisição até possa ser cobrada, porém pode ser instalado em quantos computadores for desejado. Isso não acontece em um software proprietário, pois sua licença é
cobrada para cada máquina em que ele for instalado.
A GPL ainda estabelece quatro direitos para o Software Livre: pode ser usado para qualquer finalidade; pode ser estudado, ou seja, pode ser feita uma análise de como suas funcionalidades foram construídas (nesse caso é necessário ter acesso a seu código-fonte); pode
ser modificado (também é necessário ter acesso a seu código-fonte); pode ser redistribuído,
ou seja, as alterações que os usuários realizam nele podem ser homologadas pelo fornecedor
do código-fonte e podem fazer parte das novas versões dele a partir de então.
O Software Livre é considerado então um software colaborativo, uma vez que usuários no
mundo todo podem contribuir para seu desenvolvimento, submetendo suas contribuições,
pela internet, ao fornecedor do código-fonte.
Contudo, apesar do acesso ao seu código-fonte e da possibilidade de modificações nele,
a GPL protege os direitos autorais de seus desenvolvedores, impedindo que alguém o modifique para transformá-lo em um software comercial ou proprietário. Isso deve à clausula
COPYLEFT, a qual garante que um Software Livre não pode ter seu código-fonte alterado para
se tornar um software proprietário.
Resumindo tudo o que dissemos sobre Software Livre:
• GPL é a licença que rege a maioria dos Softwares Livre;
• O Software Livre deve ter seu código-fonte aberto;
• Sua licença de uso não deve ser cobra;
• Pode ser: usado para qualquer finalidade, estudado, modificado e redistribuído;
• Seus direitos autorais são protegidos pela COPYLEFT, uma cláusula da GPL que impede
que ele se torne comercial ou proprietário.
Alguns exemplos de Software Livre são:
• Linux;
• Android;
• LibreOffice;
• Lotus Symphony;
• Mozilla Firefox;
• Mozilla ThunderBird;
• Google Chrome;
• Opera.
Esse tipo de assunto já foi cobrado em prova. Veja como isso foi cobrado.
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018. (FEC/PC-RJ/INSPETOR DE POLÍCIA-6º CLASSE/2012) O MSN e o internet Explorer, am-

bos da Microsoft, são exemplos típicos de software:
a) com licença de uso do tipo GPL.
b) freeware.
c) de domínio público.
d) shareware.
e) utilitário.

Tanto o MSN, que era um programa de bate-papo, como o internet Explorer, que é um navegador, são fornecidos gratuitamente pela Microsoft, porém não têm seu código-fonte disponível
para modificação.
Letra b.

Obs.:

o MSN foi descontinuado pela Microsoft após ela ter adquirido o Skype, que é um software de ligações telefônicas VoIP (veja o capítulo sobre Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e Intranet.)

019. (IESES/CRM-DF/ ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ 2010) Com relação

ao software é CORRETO afirmar que:
I – Software gratuito ou freeware é qualquer programa de computador que pode ser utilizado
livremente, não implicando no pagamento de licença de uso.
II – Software proprietário é qualquer programa de computador cuja utilização, cópia, redistribuição ou modificação são, em alguma medida, proibidos pelo seu criador ou distribuidor,
implicando na aquisição de uma licença para tais finalidades.
III – Software livre é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e modificado sem nenhuma restrição.
IV – Software shareware é qualquer programa de computador disponibilizado gratuitamente,
porém com algum tipo de limitação, quer sejam funcionalidades e/ou tempo de uso limitados,
ao final do qual o usuário é requisitado a pagar uma quantia para acessar as funcionalidades
completas ou poder continuar utilizando o programa.
A sequência correta é:
a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
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Todas as assertivas estão corretas. Entretanto, é necessário comentar a assertiva III, pois
ela pode causar algum desentendimento, uma vez que afirma que “Software livre é qualquer
programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e modificado sem nenhuma
restrição”. Existem várias licenças que regem os softwares livre, sendo a mais conhecida a
GPL (Licença Pública Geral), estabelecida pela Free Software Foundation (FSF). Essa licença
impõe algumas restrições ao software livre, dentre elas, o fato de ele não poder ser modificado
para se tornar um software proprietário ou comercial. No entanto, há outras licenças que não
impõem essas restrições, tal como a LGPL, fazendo do software livre um software sem qualquer tipo de restrição em seu uso, cópia, estudo e modificação. Como a questão não apontou
o tipo de licença do software livre em questão, o item III não pode ser considerado errado.
Portanto, uma questão muito capciosa que requer muita atenção.
Letra c.
020. (CESPE/TRE-RS/CONHECIMENTOS BÁSICOS/2015) No que diz respeito aos programas

internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Google Chrome e Thunderbird, assinale a opção correta.
a) Um navegador é um programa de computador criado para fazer requisições de páginas na
Web, receber e processar essas páginas. Quando é digitado o endereço de um sítio na barra
de endereços e pressionada a tecla ENTER, o navegador envia uma chamada à procura da
página solicitada. Se houver uma resposta positiva, ou seja, se a página for encontrada, então
o navegador faz a leitura do conteúdo da página e mostra-o para o usuário.
b) O Thunderbird é o navegador líder de mercado e concorrente direto do internet Explorer,
com interface simples e objetiva que facilita a navegação principalmente em páginas seguras.
c) A escolha do navegador depende necessariamente do tipo do sistema operacional instalado no computador. Por exemplo, o internet Explorer 11 permite maior velocidade que o Chrome quando instalado em computadores com o Windows 7 ou superior.
d) O Mozilla Firefox é um navegador ideal para se trabalhar com softwares livres, pois possui
código aberto.
e) A grande vantagem do Google Chrome é a possibilidade de, com ele, se poder buscar informações rápidas de diversos assuntos, pois a página inicial é um sítio de busca.

Os navegadores servem para processar as páginas web e existem versões do mesmo navegador para vários sistemas operacionais, como é o caso do Mozilla Firefox, o qual tem versão
para o Windows, que é um software proprietário e para Linux, que é um software livre. O Mozilla Thunderbird é um software gerenciador de e-mail e não um navegador.
Letra a.
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Resumindo os principais tipos de softwares quanto à sua licença de uso teremos o seguinte mapa mental:

Mapa Mental 2 – Softwares quanto à Licença de uso

Resumo
Como vimos, os softwares são a parte lógica de um sistema computacional e podem ser
classificados, basicamente, em duas grandes categorias:
• quanto à Funcionalidade;
• quanto à Licença de Uso.
• quanto à Funcionalidade, o software pode ser:
− sistemas Operacionais;
− pacotes de Escritório;
− navegadores da internet;
− clientes de E-mail;
− utilitários;
− drivers.
• quanto à Licença de Uso, o software pode ser:
− software Proprietário;
− shareware, Demo ou Trial;
− freeware;
− software Beta;
− software de Domínio Público;
− software Livre.
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Para facilitar sua compreensão e memorização do que estudamos até agora nessa aula,
segue um mapa mental do assunto.

Mapa Mental 3 – Softwares quanto à funcionalidade e quanto à licença

II – Conceitos Básicos de Hardware
Nesta aula, estudaremos os conceitos de hardware. Primeiramente, hardware é a parte
física de um computador. Mais uma vez, usando a analogia, o hardware é como se fosse o
“corpo” do computador. Assim como temos o nosso corpo humano, o computador também
tem seu “corpo”.
Analogia 3: o hardware é o corpo do computador!
Há vários tipos de hardware, os quais podem ser classificados de diversas formas. Vejamos as principais formas de classificação desses dispositivos de hardware.

A. Tipos de Hardware quanto à Funcionalidade
Nessa primeira classificação de hardware, veremos aqueles que realizam o processamento da informação, ou seja, os dispositivos que recebem dados, transformam-nos em informação e produzem uma saída para eles. Posteriormente, veremos um conjunto de hardwares
que não processam a informação, mas auxiliam em seu processamento.

1. Mainframe
Os mainframes foram criados em 1964 pela IBM, uma grande fabricante de computadores.
Eles são uma espécie de supercomputadores, cuja função principal é o processamento de uma
enorme quantidade de dados e requisições de milhares de usuários conectados pela rede. É
usado geralmente por grandes empresas como bancos, indústrias e até mesmo o governo.
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Eles têm uma arquitetura especial de componentes e até seus sistemas operacionais são
muito específicos, sendo que o sistema operacional Linux, por sua robustez e característica
multiplataforma, tem uma distribuição específica para mainframes. A linguagem de programação COBOL é usada em mainframes, especialmente para sistemas bancários, entre outros.
Os usuários finais, que somos nós, não utilizam os mainframes, mas sim a próxima categoria
de hardware que veremos. Veja abaixo exemplos de mainframe atual da IBM.

Certo! Mas como isso poderia ser cobrado em prova? O examinador pode citar os mainframes e afirmar que são um tipo de hardware de grande porte; ou ainda, pode pedir para
assinalar a opção que diz respeito a um tipo de hardware voltado para o processamento de
grandes volumes de dados e de arquitetura de grande porte. Portanto, o que vimos até aqui é
o suficiente para questões de conceitos básicos de informática que cobrem mainframe.

2. Computadores Pessoais (PC — Personal Computers)
São os computadores voltados para os usuários finais (nós), sendo de uma arquitetura de
menor porte e custo. Eles atendem a um número bem menor de usuários e processam uma
quantidade muito menor de dados e requisições. O que define principalmente essa arquitetura é o seu processador, podendo ser ele:
• da família x86, da fabricante Intel;
• da família x64, da fabricante AMD; ou
• da família PowerPC, da fabricante Apple, para Macintosh.
Outra característica marcante dos computadores pessoais é a variedade de sistemas
operacionais que podem ser instalados neles, como o Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X.
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Os computadores pessoais também podem ser chamados de computadores desktops,
isto é, computadores de mesa. Muitos deles possuem o gabinete, que é aquela caixa que armazena os componentes do computador, que são: placa-mãe, processador, memórias, placa
de vídeo etc. Veja abaixo um exemplo de PC desktop com gabinete:

Há também os novos modelos de PC all-in-one, os quais, em vez de gabinete, acoplam
seus componentes todos ao monitor. As interfaces de rede ethernet e USB geralmente ficam
na parte posterior do monitor, conforme imagem abaixo:

3. Computadores Portáteis
Entre os computadores pessoais PC, há também aqueles que são portáteis, também conhecidos como laptops, para serem colocados “sobre o colo”. Há vários tipos de computadores portáteis, tais como Notebooks, netbooks e ultrabooks.
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Os Notebooks foram a primeira geração de computadores portáteis, com características
de processamento semelhantes aos desktops, porém seus componentes têm formatos muito
mais reduzidos ou compactados, como é o caso dos discos rígidos, das memórias RAM etc.
Os netbooks são um tipo de notebook de dimensões menores, feitos para serem carregados com mais facilidade, por serem mais leves e menores. Também são voltados para aplicações web, como navegação em páginas, visualização de vídeos e imagens, webmail etc. Sua
capacidade de processamento também é menor, possuindo processadores menos potentes
e menor capacidade de memória RAM. Muitos usuários gostam da facilidade de carregar os
netbooks em uma pequena bolsa, mas se decepcionam ao começarem a usá-los para tarefas
mais complexas que exigem mais processamento, como usar um sistema empresarial ou
processar imagens gráficas, pois eles não foram projetados para esses tipos de tarefa. Veja
abaixo um exemplo de netbook:

Os ultrabooks são a última geração de computadores portáteis. Na verdade, eles continuam sendo Notebooks, porém suas dimensões se tornaram ultrafinas e leves, e sua capacidade de processamento é muito potente. Vários ultrabooks hoje também têm tela sensível
ao toque ou touchscreen (em inglês). Alguns deles não possuem drive de DVD nem entrada
ethernet, devido suas dimensões ultrafinas, possuindo apenas entradas USB ou Thunderbolt.
Veja abaixo um exemplo de ultrabooks de perfil:
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Também temos alguns outros Notebooks que são de marca específica, como os Macbooks (da Apple) e o Chromebook (da Google, com o sistema operacional Chrome OS). Veja
um exemplo de um MacBook e um ChromeBook Samsung:

4. Tablets
Os Tablets também são dispositivos de hardware computacionais que processam dados.
Embora possuam uma arquitetura um pouco diferente da dos computadores pessoais, também possuem processador e memória, e, ainda que não possuam disco rígido, são capazes
de armazenar informações, conectam-se à rede local e à internet via conexão Wi-Fi, além de
transferirem dados via bluetooth etc. Assim como os PCs, os Tablets também precisam de
sistema operacional para funcionar, tais como Android e Mac iOS.
Um dos Tablets mais conhecidos do mundo é o iPad, da Apple, e seu sistema operacional
é o Mac iOS. Isso mesmo! O iPad é um tablet! Veja o exemplo de um iPad abaixo:
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5. Smartphones
Outro tipo de hardware que podemos citar são os smartphones ou telefones inteligentes.
Na verdade, são quase que computadores de mão, podendo executar:
• tarefas como acessar a internet e os e-mails;
• aplicativos de edição de texto, planilhas eletrônicas e apresentação de slides, como o
MS Office Mobile;
• jogos e muitas outras aplicações.
Ah! Quase esqueci de mencionar que eles até fazem ligação telefônica!
Também possuem processador e memória e para funcionar precisam de sistema operacional, assim como os Tablets. Dentre os smartphones mais conhecidos, temos o iPhone, da
Apple, e o Galaxy, da Samsung. Existem centenas de modelos de smartphones e a cada mês
surgem novos deles. Provavelmente, ao ler esta aula, já terão sidos lançados novos modelos,
veja um deles:

Veja como isso já foi cobrado em prova:

021. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA FEDERAL/2012) Diferente-

mente dos computadores pessoais ou PCs tradicionais, que são operados por meio de teclado e mouse, os Tablets, computadores pessoais portáteis, dispõem de recurso touchscreen.
Outra diferença entre esses dois tipos de computadores diz respeito ao fato de o tablet possuir firmwares, em vez de processadores, como o PC.

A primeira parte da questão está certa, na parte em que afirma que os Tablets são touchscreen; entretanto, é possível acoplar teclado e mouse nos Tablets.
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O erro da questão foi afirmar que “o tablet possui firmwares, em vez de processadores,
como o PC”.
Firmwares são softwares básicos bem primitivos que servem para controlar diretamente os
dispositivos de hardware. Os Tablets possuem processador assim como os PCs (computadores pessoais).
Errado.
022. (UF-BA/AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO/2012) O Tablet é um dispositivo portátil pessoal,

usado para acesso à internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos e leitura de
livros, entre outras funcionalidades.

De fato, uma das principais características do tablet é sua mobilidade. Assim como os Notebooks, eles também dispõem de acesso à internet, bem como de aplicativos que permitem
acessar fotos, vídeos, livros eletrônicos, entre outros materiais.
Certo.
023. (PONTUA/TRE-SC/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/2011) Em relação aos ti-

pos de equipamentos e suas marcas e modelos, relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª e,
após, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
1ª coluna:

2º coluna:

(1) Smartphone.

(

) iPad.

(2) Tablet.

(

) Sony Vaio.

(3) Notebook.

(

) iPhone.

(

) Galaxy Tab.

(

) Dell Inspiron 14”.

Resposta:
a) 1 – 2 – 3 – 2 – 3.
b) 3 – 2 – 1 – 3 – 2.
c) 2 – 3 – 1 – 1 – 2.
d) 2 – 3 – 1 – 2 – 3.

Uma típica questão de classificação dos tipos dos dispositivos móveis. Nesse caso, é necessário conhecer algumas marcas e modelos dos aparelhos.
Nessa lista, só o iPhone é exemplo de smartphone.
Tablets são: iPad e Galaxy Tab.
Notebooks são: Sony Vaio e Dell Inspiron 14”.
Letra d.
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B. Classificação de Hardware quanto ao Processamento
Outra forma de classificação de hardware muito cobrada em prova é quanto ao processamento dos dados. Agora, estamos falando de dispositivos que auxiliam no processamento e
que podem enviar ou receber dados do processador ou podem ser capazes de realizar as duas
tarefas, ou seja, tanto enviar quanto receber os dados do processador.
O que você deve saber sobre esses dispositivos para sua prova? Resposta: quais são eles
e o que eles fazem.
Então, vamos descobrir exatamente isso!

1. Dispositivos de Entrada

Os dispositivos de entrada são aqueles hardwares que enviam dados ao processador. De
alguma forma, eles capturam os dados do ambiente externo e os enviam ao processador, seja
por meio da intervenção humana ou não.
Por exemplo, um teclado recebe a interação do ser humano ao serem digitadas as teclas e
envia os dados digitados ao processador. Já uma webcam pode capturar imagens de um
ambiente externo sem a intervenção de uma pessoa.
Anote os principais dispositivos de entrada:
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2. Dispositivos de Saída

Os dispositivos de saída são aqueles hardwares que recebem dados do processador. Uma
vez que os dados foram processados, agora eles precisam de um destino, que será um dispositivo de saída. Com isso, os dados poderão ser exibidos, armazenados, reproduzidos, impressos etc.
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Anote os principais dispositivos de saída:

3. Dispositivos de Entrada e Saída

Os dispositivos de entrada e saída são aqueles que desempenham as duas funções: enviam e recebem dados do processador, não necessariamente simultaneamente.
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Anote os principais dispositivos de entrada e saída:
• disco rígido interno ou externo;
• dispositivo de conexão bluetooth;
• drive de disquete;
• drive ou gravadora de DVD;
• impressora multifuncional (aquela que faz tudo, até imprime!);
• modem;
• monitor touchscreen;
• pen drive;
• placa de rede com ou sem fio;
• SSD – Disco de estado sólido.

Veja como isso foi cobrado:

024. (CESGRANRIO/EPE/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2010) O computador é uma máqui-

na capaz de realizar rapidamente o processamento de grandes quantidades de dados. Esse
processamento consiste em operações lógicas e aritméticas sobre dados. Além dessa função, existe a função de entrada de dados e saída de dados, cujos principais dispositivos são,
respectivamente,
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a) monitor e impressora.
b) mouse e teclado.
c) mouse e caixa de som.
d) teclado e monitor.
e) teclado e microfone.

Essa questão trata da classificação de dispositivos de entrada e saída, porém cobra os principais dispositivos de entrada de dados e de saída de dados, ou seja, sem os quais o funcionamento do computador é comprometido. Portanto, a alternativa correta traz teclado como
dispositivo de entrada e monitor como dispositivo de saída.
Letra d.
025. (FUNRIO/SEBRAE-PA/ANALISTA TÉCNICO/CONTABILIDADE/2010) São exemplos de

dispositivos de entrada
a) scanner e impressora.
b) teclado e mouse.
c) monitor e pen drive.
d) modem e placa de rede.
e) câmera e projetor.

Já nessa questão, o examinador foi mais singelo e pediu apenas os dispositivos de entrada,
não se preocupando com a relevância do dispositivo. Teclado e mouse são a única alternativa
com dois dispositivos de entrada de dados.
Letra b.

C. Periféricos, Componentes, CPU, Memórias, Barramentos
Interfaces de Conexão

e

Há vários outros tipos de hardware; podemos classificá-los em uma espécie de miscelânea.

1. Periféricos
São dispositivos de hardware que não são centrais no processamento dos dados, mas o
auxiliam, seja fornecendo entrada de dados, seja recebendo-os como saída.
Todos os exemplos citados no tópico II desta aula (classificação de hardware quanto ao
processamento) são tipos de periféricos. Minha sugestão é que você volte àquele tópico e
releia a lista completa, agora que você já sabe que todos eles são periféricos. Como havia dito
anteriormente, essa lista de dispositivos é muito cobrada em prova.
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2. Placa-Mãe
Ela é um componente importante em um computador, pois é a “anfitriã” que hospeda todos os demais componentes de hardware.
A placa-mãe é um grande chip composto por:
• slots (baias), nos quais os outros componentes serão acoplados (componentes como
o processador, as placas de rede, de vídeo, de som etc.);
• barramentos, que são as vias por onde os dados trafegam;
• interfaces de conexão, que conectam os periféricos externos (interface USB, VGA, DVI,
HDMI etc.).

3. Processador (CPU)
Esse é o componente central de um computador, pois é o responsável por realmente efetuar o processamento dos dados. O processador pode ser considerado o cérebro do micro,
a sua parte “pensante”, pois ele é quem realmente transforma os dados em informação útil.
É também conhecido como a Unidade Central de Processamento (CPU em inglês). Isso
mesmo! A CPU não é aquela caixa grande onde se conecta a impressora, o monitor, o teclado
ou o mouse. Essa caixa é o gabinete do computador. A CPU é apenas o processador, ou seja,
a unidade central que processa tudo, uma pecinha quadrada cheia de garrinhas finas que são
conectadas a um slot específico da placa-mãe.
Hoje em dia, os processadores possuem arquiteturas de 32 bits ou de 64 bits. E o que isso
significa? Qual a diferença entre eles? A diferença será a quantidade de dados que eles serão
capazes de processar simultaneamente, sendo que a arquitetura de 64 bits será capaz de ler
ao mesmo tempo uma quantidade muito superior de dados à que a arquitetura de 32 bits proporciona. Falaremos um pouco mais sobre isso no tópico sobre barramentos.
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Analogia 4: o processador (CPU) é o cérebro do computador!

O processador também possui componentes internos, embora pareça uma peça única e
indivisível. Dentre os principais componentes que o constituem, temos:
• Clock: é a parte responsável por determinar a frequência, também conhecida como velocidade do processador.
• UC: Unidade de Controle, responsável por apanhar os dados da memória principal e
transportá-los para dentro da CPU; ela faz o controle do fluxo dos dados para dentro
da CPU.
• ULA: Unidade Lógica e Aritmética, responsável por realizar os cálculos aritméticos
(como somar dois valores) e lógicos (como comparar dois valores).
• Registradores: são um tipo muito pequeno de memória que armazena temporariamente os valores que serão utilizados imediatamente pela ULA.
• Memória Cache: é uma memória intermediária entre a memória principal e os registradores.
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Diagrama Funcional da UCP
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Esses componentes da CPU costumam ser muito cobrados em prova pela relevância deles em relação ao computador. Portanto, sugiro que você os entenda e os memorize. Como
você percebeu, eles não são tão complexos e apenas essas definições são suficientes para
você responder à maioria das questões que são cobradas. E como são cobradas!

4. Memórias de Processamento
As memórias são componentes que auxiliam no processamento ou no armazenamento
dos dados. Essas memórias não processam nada, pois quem processa na verdade é a CPU.
As memórias de processamento são usadas pela CPU e são ditas memórias de processamento, pois são acessadas diretamente pela CPU para armazenar temporariamente os dados
que serão imediatamente processados, porém tais dados serão posteriormente apagados,
pois essas memórias são voláteis.
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Voláteis? E o que isso significa? Os dados se evaporam? Isso mesmo! Os dados ficam
armazenados nela somente enquanto o computador está ligado. Se ele for desligado, os dados são apagados da memória. Você já teve um arquivo perdido porque não o tinha salvado
e a energia acabou? Pois é, isso acontece porque, enquanto o arquivo não for salvo em um
disco, os dados estão apenas na memória volátil de processamento e, se o computador for
desligado, tudo é apagado.
Alguns aplicativos, como o Word, possuem um sistema de autorrecuperação, que salva
uma cópia do arquivo no disco automaticamente para evitar essa perda inesperada do arquivo. E, caso o computador seja desligado abruptamente sem que o arquivo tenha sido salvo,
ao ser reiniciado o micro, lá estará uma cópia recuperada dele.
Anote os principais exemplos de memória de processamento:
• Memória RAM: também conhecida como memória principal. Ela é RAM, pois o acesso a
ela é randômico, ou seja, aleatório (Random Access Memory), na qual cada área da memória pode ser acessada aleatoriamente. Computadores com sistema operacional de
32 bits suportam no máximo 4 GB de memória RAM. Já os computadores com 64 bits
suportam uma quantidade muito superior. Mas para que serve essa memória? Todo
programa que você executa no computador é copiado do disco rígido e colocado na
memória RAM para ser executado pelo processador. Para isso é que ela serve: executar
programas. Mas antes de serem executados, os programas que estão na memória RAM
serão carregados gradativamente para o próximo tipo de memória, que é a Cache.
• Memória cache: é uma memória intermediária entre a memória RAM e a CPU. Como
você viu, a memória RAM pode ser enorme e os dados que estão nela não caberão na
CPU. Por isso, parte deles é colocada na memória cache para ser utilizada pela ULA,
que fará os cálculos propriamente ditos. Lembrando que, antes de a ULA usar os dados,
eles são colocados nos registradores, que são memórias de uso imediato pela ULA.
• Registradores: são as memórias de uso imediato pela ULA: os dados que serão usados
pela ULA estão diretamente nos registradores. Depois que a ULA os utilizar, ela buscará mais dados da memória cache e, quando os dados desta forem processados, mais
dados serão buscados da memória RAM, colocados na cache e, depois, colocados nos
registradores para serem processados pela ULA.
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Pense num jantar. A comida foi preparada e está nas panelas. Mas você não vai colocar as
panelas na mesa, pois são grandes e não caberão todas nela; além disso, é deselegante colocar panelas na mesa quando se tem convidados. O que você faz então? Coloca a comida em
travessas para servi-la.
Pois bem, as panelas são a memória RAM e, como ela não cabe no processador, você coloca
os dados nas “travessas”, que são a memória cache, e serve à mesa. Mas as pessoas não
comem diretamente nas travessas. Elas servem a comida em seus pratos, onde, aí sim, comerão imediatamente.
Portanto, os pratos são os registradores, em que os dados serão imediatamente processados
pela ULA.
Analogia 5: a memória RAM é as panelas; a memória cache é as travessas; e os registradores são os pratos.

Essas são as principais memórias de processamento que você precisa conhecer. Atualmente, as questões de concursos não cobram além dessas simples definições básicas a
respeito de memórias. Por esse motivo, você não verá aqui explicações mais aprofundadas
sobre o assunto, pois meu foco é fazer você gabaritar as questões, e não o transformar num
técnico expert em informática.
Certamente, você encontrará livros e apostilas para concursos com explicações técnicas
mais detalhadas sobre o assunto. Porém, qual o nosso foco aqui? Se isso não está sendo
cobrado, não farei você estudar tudo isso! Seu tempo é muito precioso e você não tem só a
minha matéria para estudar. Portanto, o foco é o segredo!
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Veja como isso já foi cobrado:

026. (FCC/TCE-SP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA/ADMINISTRAÇÃO/2012) O ar-

mazenamento de informações em computadores é feito pela utilização de dispositivos chamados de memória, que as mantêm de forma volátil ou permanente. Entre esses dispositivos,
está a memória RAM ou memória
a) magnética.
b) secundária.
c) cache.
d) principal.
e) de armazenamento em massa.

Uma outra forma de a memória RAM ser chamada é “memória principal”, pelo fato de ela carregar os programas em execução para a CPU poder processá-los.
Letra d.
027. (FCC/TRE-SP/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2012) Durante a operação

de um computador, caso ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica e o computador seja desligado, os dados em utilização que serão perdidos estão armazenados
a) no disco rígido e memória RAM.
b) em dispositivos removidos com segurança.
c) no disco rígido.
d) na memória RAM.
e) no disco rígido decorrentes de atividades dos programas que estavam em execução.

Os dados armazenados na memória RAM são voláteis, ou seja, eles são apagados quando o
fornecimento de energia é interrompido.
Os discos rígidos e dispositivos removíveis são discos de armazenamento persistente (não
voláteis), por isso não perdem os dados quando acaba o fornecimento de energia.
Letra d.
028. (UPENET/JUCEPE/TÉCNICO/REGISTRO EMPRESARIAL/2012) Qual das alternativas a

seguir melhor define as características de uma memória Cache?
a) Volátil; Alta velocidade; Tempo de acesso maior que na memória principal.
b) Volátil; Alta velocidade; Read-only (somente escrita); Tempo de acesso menor que na memória principal.
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c) Volátil; Baixa velocidade; Tempo de acesso menor que na memória principal.
d) Volátil; Alta velocidade; Tempo de acesso menor que na memória principal.
e) Não volátil; Alta velocidade; Tempo de acesso menor na memória principal.

Os dados armazenados na memória cache são voláteis e ela é uma memória extremamente
rápida para o acesso da CPU, a qual é um componente também extremamente rápido.
Já a memória RAM é mais lenta, justamente por armazenar temporariamente os dados que
serão passados para a memória cache, que só então serão processados. Por esse motivo, a
memória cache também é considerada uma memória intermediária entre a RAM e a CPU.
Letra d.
029. (CESGRANRIO/PETROBRAS/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2011) Os processadores atuais

possuem memória cache interna o que acelera a velocidade de resposta do computador.
Esse fato ocorre porque essa memória cache
a) aumenta a capacidade do hard disk.
b) simula a existência de outro processador
c) regula virtualmente o time-slice da memória RAM.
d) possibilita a configuração de overclock no processador.
e) armazena os dados mais frequentemente usados pelo processador

Os dados processados pela CPU frequentemente serão processados novamente. É o que
ocorre quando você acessa sua conta bancária pelo aplicativo do celular. Muito provavelmente, você acessará novamente sua conta em alguns minutos, pois é comum ficar faltando
alguma coisa a consultar, pagar, agendar. Da mesma forma acontece no computador.
Assim, a memória cache também auxilia nessa tarefa, uma vez que os dados ficam ali por
alguns momentos depois de serem processados; não muito tempo, já que se trata de uma
memória pequena e de altíssima velocidade.
Letra e.
030. (FCC/TRE-TO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/2011) A busca antecipada

de instruções é uma técnica utilizada nos processadores dos microcomputadores atuais, de
forma a acelerar a execução de um programa. As instruções são pré-carregadas da memória
a) principal para a memória virtual.
b) principal para a memória cache.
c) virtual para a memória principal.
d) cache para a memória principal.
e) cache para a memória virtual.
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Os dados são carregados da RAM para a memória cache para, só então, serem processados
pela CPU. Por isso a ordem aqui é muito importante (e exatamente o que está sendo cobrado).
Letra b.

5. Memória ROM (Read Only Memory)
A memória ROM é um tipo de memória não volátil, isto é, cujos dados permanecem armazenados mesmo quando o computador é desligado ou reiniciado. Ela vem acoplada à placa-mãe cuja principal função é armazenar um tipo especial de software chamado firmware. Os
firmwares são softwares feitos exclusivamente para controlar diretamente o hardware, por
isso estão muito próximos ao hardware. A memória ROM armazena três desses firmwares:
• BIOS (Basic Input Output System – Sistema Básico de Entrada e Saída): é responsável
por auxiliar o computador no carregamento do sistema operacional quando em sua
inicialização.
• POST (Power On Self Test): é responsável por verificar se o computador possui todos os
componentes de hardware necessários para a sua inicialização.
• SETUP: responsável pelas configurações básicas de hardware do computador, tais
como definição do relógio, reconhecimento das unidades de disco etc.
Popularmente, a memória ROM de um computador tem sido chamada de BIOS, porém
BIOS é apenas o firmware que está gravado nela. Fala-se também em atualização de BIOS,
que na verdade é apenas a atualização do firmware (BIOS) da placa-mãe disponibilizado pelo
fabricante para correção de algum defeito (bug); atualizar BIOS não tem nada a ver com substituir o chip de memória ROM, mas consiste em substituir o firmware que está dentro dela por
um mais atual e corrigido.
Hoje em dia, a tecnologia de memória ROM utilizada é a FEPROM (Flash Erasable Programmable ROM), ou seja, memória flash. Portanto, se a banca afirmar que as memórias
ROM atuais são baseadas em memória flash, está certo! Estudaremos as memórias flash
mais à frente.
Veja como isso já caiu em prova:

031. (FCC/TRE-RN/ANALISTA JUDICIÁRIO/BIBLIOTECONOMIA/2011) Nos computadores

atuais existe um tipo de memória cuja função é atender as demandas de velocidade do processador. Trata-se da memória.
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

47 de 163

INFORMÁTICA

Conceitos Básicos de Informática

Maurício Franceschini

a) principal.
b) ROM.
c) cache.
d) RAM.
e) EEPROM.

É importante salientar que a memória cache é um tipo de memória extremamente veloz, que
permite ao processador acessar rapidamente parte da informação que está na memória RAM
(mais lenta que a cache).
Memória principal é todo tipo de memória acessada diretamente pelo processador e tanto a
memória cache quanto a memória RAM são acessadas diretamente pelo processador.
Portanto, a alternativa que se adéqua ao enunciado da questão, tratando de demandas de
velocidade do processador, é a memória cache.
Letra c.

6. Memórias de Armazenamento
As memórias de armazenamento também são conhecidas como não voláteis. Há vários
tipos de memórias de armazenamento; entre eles podemos destacar:

a) Memórias magnéticas
Esse tipo de memória usa o magnetismo para armazenar e representar os dados. Os principais exemplos de memórias magnéticas são:
• Fita magnética: são fitas parecidas com a antiga fita cassete, e seu acesso é sequencial, sendo ideal para armazenamento de registros de bancos de dados. Essas fitas são
usadas em backups por máquinas denominadas storages. Veja abaixo exemplo de fita
magnética:
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• Disco rígido (Hard Disk — HD): são os discos nos quais armazenamos nossos arquivos nos computadores. Os primeiros discos rígidos ou HDs eram conectados por uma
interface chamada IDE/ATA (Integrated Drive Electronics / Advanced Tecnology Attachment) ou Paralelo ATA, por isso eram chamados popularmente de HD-IDE. Atualmente,
os HDs são chamados SATA, pois possuem interface de conexão ao computador chamada Serial ATA e suas capacidades de armazenamento chegam a terabytes (TB) de
espaço. Os HDs também podem ser externos, e, nesse caso, são conectados por meio
de interface USB, sobre a qual falaremos mais tarde. Esses HDs externos são muito
úteis para a realização de backups domésticos. Falaremos sobre backup em nossa aula
de Segurança da Informação.
Veja um exemplo de um disco rígido aberto logo abaixo e seus componentes internos:

• Disquete flexível 31/2”: são os antigos disquetes, que não se usam mais e também quase não são cobrados em prova. Suas capacidades eram de 1,44 MB.
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Veja como isso foi cobrado em prova:

032. (UF-BA/AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO/2012) Uma das funções de um HD externo é ser-

vir como backup de dados, armazenando uma cópia dos dados contidos em um computador.

Uma utilização do HD externo é exatamente como armazenamento de cópia dos dados, visto
que é um disco diferente daquele em que estão os dados originais, podendo ser guardado em
local de segurança para o caso da perda daqueles dados.
Certo.

b) Memórias óticas
Outro tipo de memória de armazenamento são as memórias óticas ou mídias óticas. Elas
usam o raio laser para ler e gravar os dados na mídia e permitem armazenar qualquer tipo de
dados, não apenas músicas ou filmes. Dentre elas, as mais conhecidas são:
• CD: originalmente usado para músicas, também comporta o armazenamento de todo
tipo de dados. Um aspecto cobrado com frequência é a capacidade de um CD, que é de
700 MB (megabytes). Há três tipos de CDs:
− CD-ROM: permite apenas a leitura dos dados e já vem gravado de fábrica, como os
CDs de músicas que compramos nas lojas, por exemplo.
− CD-R: também conhecido como CD gravável, permite leitura e gravação de dados
pelo usuário. Não é possível gravar por cima de dados já gravados nele, por isso diz-se que só permite gravar uma única vez. Entretanto, podem-se gravar várias sessões, ou seja, podem ser feitas várias gravações no disco, enquanto houver espaço
não gravado. Tal técnica é conhecida como multissessão.
− CD-RW: também conhecido como CD regravável, permite leitura, gravação e formatação do disco. Diferentemente do CD-R, o CD-RW permite gravar por cima dos
dados já gravados, sendo necessário primeiro formatar o disco. É possível apagar
completamente os dados de um CD-RW e gravar dados novamente nele. Além disso,
ele também permite gravar em multissessão.
• DVD: originalmente usado para filmes, também comporta qualquer tipo de dados. Sua
capacidade é de 4,7 GB (gigabytes) em camada simples, que é o formato padrão, ou
ainda, 8,5 GB em camada dupla ou dual layer (DL). Há quatro tipos de DVDs:
− DVD-ROM: permite apenas a leitura dos dados e já vem gravado de fábrica, como os
DVDs de filmes que compramos nas lojas, por exemplo.
− DVD±R: é o disco gravável, que permite gravar os dados apenas uma vez no disco.
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sim como CD-R. Perceba os sinais “±”. O sinal “-” significa o formato padrão, ou seja,
mesma velocidade para leitura e gravação de filmes e de dados. Já o sinal “+” significa que o disco permite ler e gravar dados em maior velocidade, sendo mais eficiente
para backup de dados, embora leia filmes em velocidades normais.
− DVD±RW: é o disco regravável, que permite gravar, apagar e regravar os dados em um
mesmo disco. São equivalentes ao CD-RW, porém possuem os formatos “±” como
vimos anteriormente.
− DVD-RAM: esse tipo de disco também é regravável, mas diferentemente dos discos
DVD±RW, em que as trilhas são organizadas de forma espiral e sua gravação é sequencial, os discos DVD-RAM possuem trilhas concêntricas, assim como os HDs.
Tal característica permite que os dados sejam gravados aleatoriamente, por isso a
sigla RAM (Random Access Method – método de acesso aleatório). E, para apagar
um único arquivo, não é necessário formatar todo o disco, como ocorre nos tipos
anteriores, pois o DVD-RAM permite apagar arquivos individualmente.
• Blu-Ray: é um disco voltado para áudios e vídeos de alta resolução (High Definition –
HD, em inglês). Nos DVDs, os filmes são comprimidos para poderem caber nesse tipo
de mídia, visto que suportam até 8,5 GB em dual layer, havendo perda da qualidade da
imagem. Por outro lado, o disco Blu-Ray tem capacidade de 25 GB em camada simples
ou 50 GB em dual layer, podendo armazenar os dados dos vídeos sem a necessidade
de compressão, permitindo maior qualidade da imagem. Os principais tipos de discos
Blu-Ray são:
− Blu-Ray-ROM: gravado de fábrica. Permite apenas leitura.
− Blu-Ray-R: gravável. Permite leitura e gravação, assim como no DVD-R.
− Blu-Ray-RE: regravável. Permite leitura, gravação e formatação do disco (apagar todos os dados).
Veja baixo exemplos das mídias e algumas características:
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Agora, veja como esse assunto já foi cobrado em prova:

033. (FCC/TRT/6ª REGIÃO (PE)/ANALISTA JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO2012)

A capacidade nominal de armazenamento de uma mídia de DVD-RW, com camada simples e
lado simples é de
a) 4,7GB.
b) 700MB.
c) 9,40GB.
d) 720MB.
e) 1024TB.

As mídias DVD-RW têm capacidade de 4,7 GB de armazenamento. Basta uma simples “decoreba” dos tipos de mídias e suas capacidades.
Letra a.
034. (FCC/MPE-PE/TÉCNICO MINISTERIAL/ÁREA ADMINISTRATIVA/2012) Considerando os

dispositivos de armazenamento ótico removíveis, é correto afirmar que:
a) um CD-RW pode ser escrito apenas uma vez usando um gravador de CD, mas lido várias
vezes por gravadores e leitores de CD.
b) um CD-ROM pode ser escrito apenas uma vez usando um gravador de CD, mas lido várias
vezes por gravadores e leitores de CD.
c) um CD-R pode ser escrito e lido várias vezes por gravadores e leitores de CD.
d) um CD-R só pode ser escrito por um leitor de CD após ter sido formatado por um gravador de CD.
e) um CD-ROM é fabricado (masterizado) com todos os dados já escritos e estes dados não
podem ser alterados por um gravador de CD.

Aqui se cobra o conhecimento específico sobre as mídias de CD. No caso, é importante saber
os tipos que existem (ROM, R, RW) e a diferença entre elas.
a) Errada. O tipo RW pode ser escrito várias vezes, já que pode ser formatado.
b) Errada. tipo ROM já é escrito de fábrica, não podendo ser escrito pelo usuário.
c) Errada. O tipo R só pode ser escrito uma única vez.
d) Errada. Os leitores de CD não gravam, apenas leem os dados.
e) Certa. O tipo ROM, como dito anteriormente, vem gravado de fábrica e não pode ter seus
dados alterados.
Letra e.
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c) Memórias flash
As memórias flash são muito exploradas hoje em dia e seu principal uso está presente
nos pen drives, cartões de memória e discos dos ultrabooks (os SSD – Solid State Drive ou
Disco de Estado Sólido).
Sua tecnologia é a FEPROM (Flash Erasable Programmable ROM); é um tipo de memória ROM também, mas pode ser escrita e apagada pelo próprio usuário. A memória flash é
não volátil.
Veja abaixo um exemplo de um SSD e outro exemplo dele aberto:

Veja agora como isso foi cobrado em prova:

035. (CESGRANRIO/DECEA/CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO/2012) Em um computador

pessoal (PC) são utilizados vários tipos de memória para auxiliar a unidade central de processamento (CPU) na execução dos aplicativos.
Dentre essas memórias, a que é considerada como memória de massa, não volátil, normalmente utilizada pela CPU como memória virtual em sistemas operacionais, como o Windows 7, é a(o)
a) BIOS
b) ROM
c) memória cache
d) memória principal
e) disco rígido

Nas alternativas apresentadas, tanto ROM quanto disco rígido são memórias não voláteis,
ou seja, seus dados não são apagados mesmo quando o micro é desligado. Entretanto, só
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o disco rígido é uma memória de massa, uma memória que armazena grande quantidade de
dados, suportando os discos rígidos atuais mais de 2 TB de espaço.
Letra e.

7. Memória Principal ou Primária, Secundária e Terciária
As memórias também podem ser classificadas como Principais ou Primárias, Secundárias e Terciárias.
Memórias principais ou primárias: são aquelas acessadas diretamente pela CPU. Algumas
memórias que já vimos anteriormente se encaixam nesse tipo de categoria de memórias principais, que são os registradores, memória cache, memória RAM e memória ROM. Todas elas
são memórias principais, porém muitas vezes, em prova, o examinador se refere à memória
principal do PC como sendo a memória RAM.
Memórias secundárias: são aquelas memórias que não são acessadas diretamente pela
CPU. Exemplos de memórias secundárias são o HD ou disco rígido, o pen drive, cartões SD.
Algumas bancas classificam as memórias somente até esta categoria e param por aqui. Outras ainda vão até a próxima categoria, as terciárias. E o que diferencia as memórias secundárias das memórias terciárias? As memórias secundárias não precisam de nenhum drive ou
dispositivo para armazenar os dados, pois elas já possuem os mecanismos de armazenamento em si mesmas.
Memórias terciárias: as memórias terciárias também não são acessadas diretamente pela
CPU, assim como as secundárias, mas a diferença entre elas é que as terciárias precisam de
um dispositivo que execute o mecanismo de armazenamento. Como assim? Você vai entender melhor com os exemplos, pois são elas: CD, DVD, disquete, fitas magnéticas. Todas elas
precisam de um dispositivo de hardware ou “drive” para poder armazenar, pois elas são apenas a mídia de armazenamento. Quando você grava dados em um CD, você precisa do drive
de CD para gravá-los; da mesma forma acontece com o DVD, disquete e fitas magnéticas.

8. Memória Virtual
A memória virtual é usada no processamento dos dados. Ela auxilia a memória RAM, armazenando temporariamente os dados que não couberem nessa última.
Suponha que você queira executar um arquivo de filme, de tamanho 20 GB e sua memória
RAM seja de apenas 8 GB. Obviamente, não caberá todo o filme na memória RAM. O restante
do filme será carregado na memória virtual para, aos poucos, ser transferido para a memória
RAM e posteriormente ser executado pelo processador.
E onde fica a memória virtual? Ela fica no disco rígido (HD), porém numa região de acesso
extremamente mais rápido que o das demais áreas comuns do restante do HD. Por isso, ela
não pode ser classificada como memória de armazenamento nem de processamento. Ela é
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uma memória SWAP (troca em inglês), ou seja, uma memória de troca de dados entre HD e
memória RAM.
Veja a forma como isso foi cobrado em prova:

036. (CESPE/CORREIOS/AGENTE DE CORREIOS/CARTEIRO/2011) Caso se deseje efetuar có-

pias de segurança com a utilização de apenas uma mídia que comporte, no mínimo, 600
megabytes de dados e contenha recurso para regravação, a unidade de armazenamento mais
adequada, entre as listadas a seguir, é o
a) BD-R.
b) disquete de 3,5”.
c) CD-R.
d) DVD-R.
e) CD-RW.

Primeiramente, o mais importante a identificar é o volume de dados a gravar: 600 MB. Pede-se
unidade de armazenamento mínimo, ou seja, uma em que sobre pouco espaço após ter armazenado os dados. Nesse caso, das opções apresentadas, temos a mídia de CD. Uma outra
restrição é apresentada: que contenha recurso para regravação. Nesse caso, o que se quer é
uma mídia do tipo RW. Portanto, temos o CD-RW.
Letra e.
037. (FEPESE/SEFAZ-SC/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/PARTE I/2010) Associe

os dispositivos de armazenamento de dados com a respectiva tecnologia de armazenamento
utilizada.
Tecnologia de armazenamento
1. Magnética
2. Eletrônica
3. Ótica
Dispositivo de armazenamento
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

DVD-R e Disco Blu-Ray
Cartões de memória SD, xD e Memory Stick
Disco rígido (HD)
CD-RW e DVD-RW
Pen drive

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
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a) 1 – 2 – 2 – 1 – 3
b) 1 – 3 – 2 – 1 – 3
c) 2 – 1 – 3 – 3 – 2
d) 3 – 1 – 1 – 1 – 2
e) 3 – 2 – 1 – 3 – 2

Outro tipo de classificação de hardware é a classificação dos tipos de memória. Na questão,
vimos que é preciso identificar os tipos e os exemplos de cada uma, conforme vimos na teoria.
Então, de memória magnética aqui há apenas o disco rígido.
Memórias eletrônicas são aquelas constituídas por microchips: pen drive, cartões de memória SD, xD e Memory Stick.
Memórias óticas são aquelas que utilizam a reflexão do laser: DVD-R, Disco Blu-Ray, CD-RW e DVD-RW.
Letra e.
038. (UE-PA/PC-PA/DELEGADO DE POLÍCIA/2013) Leia as afirmativas sobre sistemas de ar-

mazenamento e assinale a alternativa correta.
I – O disco rígido é um equipamento confiável e de grande capacidade para armazenamento
de dados, podendo chegar a até 4 TB em discos domésticos. Contudo, sua conexão ao computador só pode ser realizada por meio de uma interface IDE, o que torna o acesso às informações lento.
II – As SSDs (Solid State Drive) são mídias de armazenamento que se conectam ao computador por meio de uma interface SATA. Possuem um desempenho superior aos discos rígidos
tradicionais e são bem mais velozes.
III – Discos híbridos são dispositivos que unem a velocidade de uma unidade SSD, armazenando os arquivos mais frequentemente usados e garantindo o acesso rápido a eles e um HD
tradicional que armazena o restante dos dados.
A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:
a) I, II e III
b) I e II
c) II e III
d) I e III
e) II

Somente o item I está incorreto (ao afirmar que os discos rígidos só podem ser acessados por
meio da interface IDE).
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Atualmente, os discos rígidos já deixaram de ser conectados via interface IDE; esta foi substituída pela interface SATA, que é mais rápida.
Letra c.
039. (FUNCAB/DETRAN-PE/PSICÓLOGO/2010) Sobre o dispositivo de armazenamento Pen

drive, se comparado a outros dispositivos de armazenamento portáteis, como disquetes, é
INCORRETO afirmar que:
a) é mais compacto e rápido.
b) tem maior capacidade de armazenamento.
c) é mais resistente devido à ausência de peças móveis.
d) é feito de material mais flexível.
e) sua conexão a um computador é feita por meio de uma porta USB.

O material dos disquetes é mais flexível que o do pen drive. Inclusive, os disquetes são conhecidos como discos flexíveis. Já os pen drives são compostos por circuitos integrados em
chips FEPROM, mais rígidos que os disquetes.
Letra d.

9. Barramentos 32 Bits e 64 Bits
Os barramentos são as vias por onde os dados trafegam dentro do computador. Há computadores de 32 e 64 bits. Atualmente, os computadores são de 64 bits. Isso significa que
eles podem transportar uma quantidade maior de dados que os computadores de 32 bits.
Mas para usufruir desses 64 bits o sistema operacional também precisa ser de 64 bits. Portanto, quando você compra um computador com o Windows, é necessário saber se ele é 32
ou 64 bits.
Além da limitação em quantidade de dados, os computadores com Windows 32 bits não
reconhecem uma quantidade maior que 4 GB de memória RAM, pois é o máximo de memória
de processamento que ele consegue administrar. Já os computadores de 64 bits são capazes
de suportar uma quantidade muito superior de RAM. ISSO JÁ CAIU EM PROVA!
Outro conceito mais complexo que já foi cobrado em prova diz respeito à compatibilidade
entre as versões 32 e 64 bits. Os programas, quando são projetados, devem ser definidos para
32 ou 64 bits também. Sendo assim:
• programas projetados para a versão 32 bits do Windows também são executados na
versão 64 bits.
• programas projetados para a versão 64 bits do Windows não são executados corretamente na versão 32 bits.
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• drivers de dispositivos de hardware, tais como Driver de impressora, devem ser projetados para a versão específica, pois Drivers para a versão 32 bits não são executados
corretamente na versão 64 bits e vice-versa.

10. Interfaces de Conexão: USB, FireWire, Lightning, Thunderbolt, HDMI,
DisplayPort, DVI, VGA, S-Vídeo, IDE, SATA
As interfaces de conexão são a porta de entrada/saída entre os dispositivos de hardware e
o computador. São vários os tipos de interfaces, cada uma com sua característica específica,
seja velocidade, portabilidade etc.
• USB (Universal Serial Bus – Barramento Serial Universal): esse é o barramento projetado para ser universal, para que todos os dispositivos futuros se conectassem por meio
dele. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Os principais dispositivos que usam essa
interface são: teclado, mouse, impressora, caixa de som, pen drive, HD externo etc. A
interface USB tem o símbolo abaixo, que a identifica e que já esteve presente em algumas provas passadas. Veja também como é a interface na vida real.

É importante saber que há versões da interface USB e que recorrentemente as bancas as
abordam em questões. A principal diferença entre as versões está na velocidade de transferência de dados, que chamamos de taxa de transferência, e na corrente elétrica. Isso mesmo!
Essa interface fornece energia elétrica e permite funcionar uma caixa de som sem ligar na
tomada, carregar baterias de celular etc.:

• USB 1.1: velocidade de 12 Mbps (megabytes por segundo).
• USB 2.0: velocidade de 480 Mbps.
• USB 3.0: velocidade de 4,8 Gbps (10 vezes mais rápida que a USB 2.0). Outra diferença
em relação à versão anterior é a quantidade de energia que passa por ela, permitindo
carregar um celular mais rapidamente que a outra. Além disso, a partir da versão 3.0
a transmissão de dados passou a ser full duplex, ou seja, transmite e recebe dados de
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maneira simultânea. Enquanto o USB 2.0 permite apenas enviar ou receber dados de
cada vez, a versão 3.0 possibilita fazer ambas ao mesmo tempo. Outra importante observação é que a versão 3.0 manteve retrocompatibilidade, ou seja, é compatível com
as versões anteriores. Essa nova versão é identificada pelo novo símbolo a seguir, que
significa SuperSpeed USB:
• USB 3.1: esta próxima versão do USB aumentou a velocidade de transmissão para 10
Gbps, mais que o dobro da versão anterior.
• USB 3.2: evolução da versão anterior, dobrou novamente a velocidade de transmissão,
agora para 20 Gbps.
• USB 4.0: essa nova versão do USB dobrou a velocidade da versão anterior para 40 Gbps
e a tornou compatível com a interface Thunderbolt 3. Veremos o Thunderbolt a seguir.
Uma última observação sobre as interfaces USB é: e se você conectar um dispositivo USB
3.0 em uma porta USB 2.0, qual será a velocidade máxima que ele conseguirá atingir? Será a
velocidade da versão mais antiga entre ambas, no caso, a da USB 2.0 (480 Mbps). Portanto,
quando você conecta um dispositivo de versão USB mais recente em uma porta de versão
mais antiga, sempre prevalece a velocidade da versão mais antiga.
• FireWire: essa interface de conexão foi criada pela Apple e utilizada em seus dispositivos, os quais também vinham com a USB por questão de compatibilidade. Entretanto,
a FireWire, desde o início, era muito superior à USB, já apresentando transmissão full
duplex e maiores velocidades que a USB. Ela foi descontinuada e substituída pela interface Lightning, que veremos a seguir. Veja abaixo o padrão FireWire em um cabo:

Abaixo temos um MacBook exibindo suas conexões, dentre elas, o FireWire, o Thunderbolt e o USB.
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• Lightning: esse padrão de conexão substituiu o FireWire nos equipamentos da Apple.
Ele possui um conector reversível, assim como o padrão USB-C, embora de formato
diferente, e podendo ser conectado dos dois lados. Esse padrão se tornou compatível
com a velocidade do USB 3.0, ou seja, 4,8 Gbps. Veja abaixo o conector Lightning.

• Thunderbolt: foi desenvolvida pela Intel para se tornar compatível com quase todos
os tipos de conexão existentes em computadores, fazendo uso de protocolos de dois
padrões bastante conhecidos pelo mercado: PCI Express e DisplayPort. Em sua última
versão, ThunderBolt 3, sua velocidade atinge 40 Gbps. Ela utiliza o conector USB-C e
também é compatível com a interface USB 3.1, 3.2 e 4.0, embora seu funcionamento
seja diferente apresentando desempenho superior para transmissão de áudio e vídeo.
Como diferenciar então uma entrada USB 4.0 do Thunderbolt 3, já que ambas utilizam
o mesmo conector USB-C? As entradas Thunderbolt 3 apresentam um sinal de um raio,
conforme imagem abaixo:

Observe abaixo a comparação evolutiva entre as velocidades da interface USB e do
Thunderbolt:
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Agora veja abaixo um comparativo entre os diferentes tipos de conectores dos padrões
USB, Lightning, FireWire e Thunderbolt, pois não é incomum cobrarem tais imagens em prova:

• HDMI (High-Definition Multimidia Interface – Interface Multimídia de Alta Definição):
uma interface de transmissão de conteúdo de áudio e vídeo simultaneamente em um
único cabo, diferentemente do que ocorria nos cabos RCA, em havia um fio (amarelo)
para vídeo e outros dois (branco e vermelho) para áudio. O que marca a interface HDMI
é a alta qualidade do vídeo e do áudio, por ser de alta definição. É usada em aparelhos
Blu-Ray, DVD, videogames e televisões de alta definição. Veja a seguir como é uma interface HDMI, e tenha muito cuidado para não confundir com a USB.
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•
• DisplayPort (DP): padrão aberto criado para substituir os antigos VGA e DVI como
uma interface de transferência de dados, especialmente áudio e vídeo, entre uma fonte
(computador, videogame, notebook) para outro dispositivo de reprodução (uma TV ou
monitor). Embora o HDMI seja mais comum, não é um substituto do DP ou vice-versa,
sendo na verdade concorrentes entre si

• DVI (Digital Visual Interface – Interface de Vídeo Digital): esse tipo de interface transmite apenas vídeo, enquanto o áudio é transmitido por outro cabo. Também se destina a
vídeos de alta definição no formato digital. Veja a seguir como se parece a conexão DVI:
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• VGA (Video Graphics Array – Padrão de Disposição Gráfica para Vídeo): essa interface
conecta a maioria dos monitores (vídeos) dos computadores ao gabinete. Sua transmissão é analógica, ao contrário das interfaces anteriores de vídeo. Serve para transmitir
apenas vídeo, enquanto o áudio deve ser transmitido por outro cabo. Veja a seguir como
ela se parece e não a confunda com a DVI na hora da prova, pois são bem parecidas:

• S-Video (Super Video): essa interface também é voltada para a transmissão analógica
de vídeos, porém em qualidade superior à do VGA. Ela separa o conteúdo preto e branco
do colorido, melhorando a percepção da luminosidade da imagem. Placas de vídeos de
computadores, projetores e aparelhos de DVD possuem essa interface de conexão.

• IDE (Integrated Drive Eletronics): essa foi a primeira interface usada para conectar os
HDs (discos rígidos) às placas-mãe. Posteriormente, foi também usada para conectar
as leitoras/gravadoras de CD/DVD. Sua transmissão de dados era paralela, ou seja,
transmite vários bits de cada vez, por isso foi chamada de Parallel ATA (PATA). Veja a
seguir como ela se parece:
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• SATA (Serial ATA): essa foi a última geração de interface para conexão de HDs internos
(pois os externos podem ser conectados via USB) e leitoras/gravadoras de CD/DVD.
Sua transmissão de dados é serial, isto é, envia um bit de cada vez, porém em velocidades muito superiores às da IDE.

Veja como isso é cobrado:

040. (FCC/NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO/ADVOGADO/2011) Considere a lista a seguir,

referente a alguns componentes especificados numa placa-mãe:
I – 3 Conectores USB
II – 2 Conectores SATA
III – 1 Conector CPU Fan
IV – 1 Conector IDE
V – 1 Conector 24-pin ATX Power
Os conectores nos quais é possível a ligação de discos rígidos, também conhecidos como HD,
encontram-se, APENAS, nos itens
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) II, III e V.
e) III, IV e V.

Os discos rígidos podem atualmente ser conectados por meio das seguintes interfaces
de conexão:
• IDE (os mais antigos);
• SATA (os mais recentes);
• USB (os discos externos).
Letra b.
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III – Outros Conceitos Básicos
Várias questões de prova cobram conceitos avulsos sobre informática. O que vamos fazer agora é trazer várias definições desses diversos conceitos que, às vezes, ainda não estão
muito bem consolidados na nossa mente. Vejamos quais são.

A. Servidor
Servidor é um equipamento ou um software central que armazena, executa e disponibiliza
serviços a vários clientes. Muitas vezes, a máquina servidora estará rodando um software
servidor, como é o caso do serviço de e-mail. Esse tipo de serviço precisa rodar em uma máquina servidora e precisa de um software servidor que fará todo o gerenciamento e execução
da aplicação. O Gmail e o Outlook.com são exemplos de serviços de e-mail que são executados em um servidor. Os usuários acessam esse serviço via web como clientes. Existem
também os servidores web, que armazenam e disponibilizam páginas web da internet. Esses
mesmos servidores web também podem ser executados em uma intranet, sendo disponibilizadas as páginas web no ambiente interno e restrito de uma intranet. Há ainda vários outros
tipos de servidores que centralizam e disponibilizam serviços nas redes, mas esses que citamos já esclarecem.
Vejamos como isso já foi cobrado em provas anteriores:

041. (CESPE/CADE/NÍVEL MÉDIO/2014) Para que uma rede de computadores seja classifica-

da de acordo com o modelo cliente/servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o
servidor estejam fisicamente no mesmo local.

O modelo cliente-servidor não implica o servidor e os demais clientes estarem na mesma rede
fisicamente. É o que ocorre na internet, onde os servidores web ficam em sua rede e os demais
clientes ficam em suas próprias redes individualmente, diferente da rede do servidor. Quando
você acessa uma página web na internet, você está na sua própria rede e a página que você
está acessando está em um servidor web, que está em outra rede, diferente da sua.
Errado.

B. Provedor
Provedor é a entidade/instituição que fornece, gerencia, mantém e disponibiliza serviços.
Por exemplo, os provedores de acesso à internet (também chamados de ISP), tais como NET,
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do, mantendo e administrando tal acesso. Temos os provedores de e-mail também, os quais
nos fornecem o acesso aos e-mails, tais como: Google, provedora de acesso ao Gmail; e Microsoft, provedora de acesso ao Outlook.com. Entendeu a diferença entre servidor e provedor?
Veja só como isso já foi cobrado em provas anteriores:

042. (CESPE/ANATEL/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO/2014) O número de computadores e

de usuários cadastrados pelos provedores de Internet constitui o principal critério de investigação da quantidade de seus usuários, e a diversidade de possibilidades de acesso facilita a
quantificação desses usuários.

Quando um provedor cadastra um usuário, não significa que ele utilizará um único computador para acessar a Internet em sua rede. Pode ser que ele utilize, ao mesmo tempo, um
computador e seu smartphone, por exemplo. Essa diversidade de possibilidades de acesso
dificulta ainda mais a quantificação de usuários acessando a rede no momento.
Errado.

C. Página Web, Site e Portal
Página web é um arquivo, geralmente salvo na extensão.html, constituído por hipertextos
e acessado por meio de navegadores (os quais serão mais explorados no capítulo Programas
de Navegação na Internet). Os hipertextos são marcações baseadas na linguagem HTML,
constituídas de textos, imagens, sons, vídeos, hiperlinks etc.
Site é um conjunto de páginas web, interligadas por hiperlinks. Os hiperlinks, ou apenas
links, são ligações que remetem o usuário a um endereço de uma página web interna ou
externa ao próprio site, a um arquivo, a uma pasta compartilhada na mesma rede ou a um
endereço de e-mail.
Portal é um conjunto de sites interligados. Dessa forma, quando você acessa o portal da
Globo.com, lá dentro você encontrará os sites de Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Mais Você
etc. Se escolher o site do Jornal Nacional, você pode acessar a página da reportagem de um
determinado dia. É assim que funciona a relação entre portal, site e página web.
Isso já foi cobrado em provas anteriores. Veja como:

043. (CESPE/TRE-RS/CONHECIMENTOS BÁSICOS/2015/ADAPTADA) Um navegador é um

programa de computador criado para fazer requisições de páginas na Web, receber e processar essas páginas. Quando é digitado o endereço de um sítio na barra de endereços e
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pressionada a tecla ENTER, o navegador envia uma chamada à procura da página solicitada.
Se houver uma resposta positiva, ou seja, se a página for encontrada, então o navegador faz
a leitura do conteúdo da página e mostra-o para o usuário.

Nesta questão, são abordados conceitos de navegadores, páginas web e endereços. O endereço URL é digitado na barra de endereço do navegador para que a página seja requisitada.
O navegador então busca essa página, na qual é interpretada por ele. Aqui, não é abordada
a questão da composição do endereço URL, nem mesmo detalhes da constituição de uma
página web. Porém, é importante saber que tal assunto básico é cobrado em prova e que,
sabendo um pouco mais, você é capaz de responder tanto questões mais difíceis quanto as
mais simples, como essa.
Certo.

D. Hiperlink, link e URL
Esses são conceitos relacionados à internet que sempre estão presentes em prova.

1. Hiperlink ou link
Hiperlink é a mesma coisa que link. Em inglês, você poderá encontrar essa palavra escrita
assim: hyperlink. O fato é que hiperlink ou link é uma ligação que remete o usuário a um endereço ao ser clicado. É a mesma coisa que um atalho para um endereço, embora o atalho seja
um arquivo salvo que, ao ser clicado, remete o usuário ao endereço de destino. O link pode remeter a um endereço dentro de uma mesma página de um site que o usuário está acessando
ou a uma página externa, de outro site. Pode também direcionar para um endereço de e-mail
para o qual será enviada uma mensagem por meio de um aplicativo de e-mail. O link ainda
pode apontar para um compartilhamento de arquivos de pastas uma rede.

2. URL
URL é um acrônimo para Uniform Resource Locator, que numa tradução bem livre significa Endereços de Nomes de Domínios. É um tipo de endereço que usa nomes para identificar
os domínios, que são os grupos de servidores que armazenam e disponibilizam serviços na
internet. O URL foi criado para facilitar a vida de nós, humanos, pois os roteadores usam endereços IP para identificar os domínios. O endereço IP é um conjunto de números complexos
que seriam impossíveis de se decorar.
Para não termos de decorar o IP de cada serviço da internet, criou-se o URL, que é constituído por nomes, o que facilita nossa memorização. O roteador não entende URL, por isso, tal
endereço precisa ser traduzido para um endereço IP. Isso é feito por meio do protocolo DNS,
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um servidor que recebe o URL e o traduz para IP. Então, toda vez que você digita um URL na
barra de endereços do navegador, ele é enviado para um servidor DNS, o qual o traduz para IP
e o devolve para seu micro. Daí sim você acessa o domínio que deseja.
A estrutura básica do URL é a seguinte:
protocolo://www.domínio.categoria.país
Um exemplo de URL seria http://www.google.com.br. No exemplo, o protocolo usado é o http,
o domínio é Google, a categoria é.com e o país é o Brasil, por causa do “.br”.
É muito importante conhecer as principais categorias de domínios, pois já foi assunto
cobrado em prova várias vezes. Seguem:
Principais Categorias de Registro de Domínios Brasileiros
Categoria

Descrição

COM.BR

Atividades comerciais

ECO.BR

Atividades com foco eco ambiental

EMP.BR

Pequenas e microempresas

NET.BR

Atividades comerciais

EDU.BR

Instituições de ensino superior

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

B.BR

Bancos

CRI.BR

Cartórios de Registro Imobiliário

DEF.BR

Defensorias Públicas

JUS.BR

Instituições do Poder Judiciário

LEG.BR

Instituições do Poder Legislativo

MP.BR

Instituições do Ministério Público

Quando o URL não possui país (por exemplo: http://www.google.com), significa que se
trata de um domínio americano, pertencente aos EUA.
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3. Download x Upload

Conceitos que parecem simples, porém podem trazer certa confusão, são os de download
e upload. O que é importante saber é que tanto o download quanto o upload são transferência
de dados entre um computador remoto e o computador local. Entretanto, é preciso saber que
essa transferência de dados pode ser tanto de arquivos (salvando ou enviando um arquivo)
quanto de fluxo de dados, também conhecido como streaming (quando a transferência não
salva arquivos, como é o caso de assistir vídeos do YouTube e de redes sociais). Nesse caso,
você não salva o vídeo, mas está havendo transferência de dados entre uma máquina e outra.
O que difere o download do upload é que, no download, a transferência ocorre do computador remoto (pode ser um servidor) para o computador local. Exemplos de downloads são:
baixar um arquivo de um site, assistir vídeos do YouTube e de redes sociais, baixar aplicativos
para o celular, ouvir músicas on-line etc. No upload, essa transferência é feita do computador
local para o computador remoto.
Vejamos como isso já foi cobrado em provas anteriores:

044. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/2014) As ferramentas que utilizam a téc-

nica de streaming fornecem ao usuário a possibilidade de assistir a um vídeo sem que haja a
necessidade de realizar o download.

A transferência de dados por meio de streaming de vídeos também é uma forma de download. Download não é apenas quando o arquivo é salvo, mas qualquer tipo de transferência de
dados do computador remoto para o cliente.
Errado.

E. Unidades de Medidas
Em informática, tudo é medido! Vamos abordar as principais unidades de medidas digitais.
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1. Unidades de Armazenamento
As unidades de armazenamento medem o volume dos dados. Olha que interessante:
apesar de os dados serem digitais e lógicos, eles ocupam espaço físico em um disco rígido
ou pendrive.
A menor unidade de medida é o bit, que é binário, ou seja, cada dígito dessa medida possui
os valores 0 ou 1. Em 1960, a IBM lançou o Byte, uma nova unidade. 1 Byte equivale a 8 bits.
Algumas questões costumam cobrar sobre as transformações entre bits e Bytes, por isso,
segue abaixo um esquema que pode ajudar. Nele, você percebe que, para transformar de bit
para Byte, é só dividir por 8, e para transformar de Byte para bit é só multiplicar por 8. Por
exemplo: um arquivo de 800 bits corresponde a 100 Bytes. É só dividir 800 por 8.

Por usar a base 2 e não a base 10, temos então as seguintes variantes do Byte:
• 1 KB (Quilo Byte) = 1024 (210) Bytes;
• 1 MB (Mega Byte) = 1024 KB;
• 1 GB (Giga Byte) = 1024 MB;
• 1 TB (Tera Byte) = 1024 GB.

Obs.:

Veja que 1 KB não são 1000 Bytes redondos, mas sim 1024 Bytes!!!! Isso se deve à
adaptação do dígito de 8 bits da base binária.

Em prova, também encontramos várias questões que envolvem as transformações entre
essas medidas. Por exemplo, é comum o examinador perguntar quantas mídias de CD são
necessárias para armazenar uma pasta com tantos GB de arquivos. Nesse caso, precisamos
saber que os CDs possuem 700 MB de capacidade e a pasta em questão possui GB de arquivos. Portanto, precisamos converter esses GB em MB primeiro para depois resolver o resto.
Segue abaixo mais um esquema para fixar essas transformações entre bits e Bytes:
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Atualmente, os PCs usam discos com capacidade de Tera Bytes de armazenamento.

2. Unidades de Transferência de Dados
As unidades de transferência de dados medem a velocidade com que os dados são transferidos em uma conexão, seja local (no próprio micro), como no caso de um pendrive sendo
transferido para o disco do micro, ou em alguma conexão a uma rede de computadores, como
um download de um arquivo da internet.
Essa unidade é medida em bps (bits por segundo) e suas variações são as seguintes:
• 1 Kbps (Quilo bit por segundo) = 1000 bps;
• 1 Mbps (Mega bit por segundo) = 1000 Kbps;
• 1 Gbps (Giga bit por segundo) = 1000 Mbps.
Repare que, quando se fala em bits por segundo, consideramos os 1000 redondos
e não 1024.
Também é muito comum o examinador perguntar, por exemplo: qual velocidade 700 Kbps
seriam em Bytes? É uma conta bem simples! Basta dividir 700 kbps por 8: teremos 87,5 KB/s,
que é em Bytes por segundo.

3. Unidades de Processamento de Dados
As unidades de processamento medem a velocidade do processador e são medidas em
Hz (hertz). Um hertz é um ciclo por segundo, o qual mede a frequência do processador, também conhecida como clock, que é, na verdade, a sua velocidade. As variações do Hz são:
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• 1 KHz (Quilo Hertz) = 1000 Hz;
• 1 MHz (Mega Hertz) = 1000 KHz;
• 1 GHz (Giga Hertz) = 1000 MHz.
Os bons processadores atualmente alcançam velocidades superiores a 3 GHz. Isso já foi
cobrado em prova!

F. Conceitos de Organização
Arquivos, Pastas e Programas

e de

Gerenciamento

de Informações,

1. Gerenciadores de Arquivos
Os gerenciadores de arquivos são aplicativos usados para acessar os discos, pastas e
arquivos armazenados no computador. Permitem exibir, copiar, mover e excluir arquivos e
pastas de uma unidade de disco local, ou seja, do próprio micro, unidade de disco da rede ou
ainda de uma unidade de disco removível, como é o caso dos pendrives e HDs (discos rígidos) externos.
Anote os principais exemplos de gerenciadores de arquivos:
• Windows Explorer (atualmente chamado apenas de Explorer ou Explorador de Arquivos,
é nativo do Windows. Não confunda com Internet Explorer, aquele browser);
• Finder (gerenciador de arquivos da Apple para o Mac OS X);
• Konqueror (acho que você já ouviu falar nesse antes, não é? Isso mesmo! Ele é tanto um
navegador quanto um gerenciador de arquivos);
• Nautilus (software livre para sistemas Linux);
• Dolphin (software livre para sistemas Linux).

2. Compactadores de Arquivos
São softwares usados para compactar um ou vários arquivos. Um arquivo ocupa espaço
em disco, pois possui certo volume de dados (sobre esse assunto de volume de dados e unidades de medidas, estudaremos na aula de Outros Conceitos Básicos) e, muitas vezes, para
reduzir esse volume de dados e liberar mais espaço em disco, podemos compactá-lo por
meio de um software que faz esse trabalho, gerando um novo arquivo empacotado, compactado e com uma nova extensão ou tipo de arquivo.
Anote os principais exemplos de compactadores de arquivos:
• WinZip;
• WinRar;
• GZip.
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O WinZip e o WinRar são compactadores para ambiente Windows, enquanto o GZip é usado em ambiente Linux, apenas.

045. (CESPE/SEDF/TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL/2017) Em geral, o tempo de dura-

ção para se transferir um arquivo compactado de um computador para outro ou para um
dispositivo qualquer de armazenamento é superior ao tempo de transferência dos arquivos
descompactados.

Um arquivo compactado é menor que um arquivo normal descompactado e, portanto, ele
demorará menos tempo para ser transferido que um arquivo descompactado, pois o arquivo
descompactado tem mais dados, por ser maior.
Errado.

3. Extensões de Arquivos
Todo arquivo possui um nome, o qual é fornecido pelo usuário ou sugerido pelo programa que o criou, e também uma extensão, que é o formato ou tipo de arquivo. É semelhante
ao nosso nome: possuímos nome e sobrenome. É como se o nome do arquivo fosse o nosso
nome e a extensão, o sobrenome. Assim como nosso sobrenome diz a qual família pertencemos, a extensão do arquivo diz a qual família de aplicativos ele pertence.
Por falar em nomes de arquivos, ao nomeá-los, não podem ser usados os nove seguintes
símbolos ou caracteres: \ / |< > “ *:?
Para facilitar a memorização, criei a nossa boneca Proibidona! Veja baixo:
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Vamos conhecer agora as principais extensões ou formatos de arquivos agrupados por
categoria:
• Documentos do Microsoft Office (versão 2007 em diante):
◦ .docx – arquivo de texto do Microsoft Word;
◦ .xlsx – arquivo de planilha eletrônica do Microsoft Excel;
◦ .pptx – arquivo de apresentação de slides do Microsoft PowerPoint.
• Documentos do LibreOffice:
◦ .odt – arquivo de texto do LibreOffice Writer;
◦ .ods – arquivo de planilha eletrônica do LibreOffice Calc;
◦ .odp – arquivo de apresentação de slides do LibreOffice Impress.

Obs.:

é importante saber que há grande compatibilidade entre os aplicativos do MS Office e
do LibreOffice, ou seja, os arquivos do MS Word podem ser abertos, editados e salvos
pelo aplicativo LibreOffice Writer e vice-versa; os do MS Excel podem ser abertos, editados e salvos pelo LibreOffice Calc e vice-versa; os do MS PowerPoint, pelo LibreOffice Impress e vice-versa.

• Outros documentos:
− .txt – arquivo de texto simples sem formatação. Esse formato é a extensão padrão
do Bloco de Notas do Windows.
− .rtf – Rich Text Format é um formato de propriedade da Microsoft, utilizado especialmente no WordPad, editor de textos simples nativo do Windows e muito recomendado no intercâmbio entre sistemas. O RTF é o padrão a ser utilizado, preferencialmente, nos documentos de textos oficiais brasileiros, conforme recomendação do
Manual de Redação da Presidência da República (p. 13).
− .pdf – Portable Document Format ou Formato de Documento Portátil é a extensão de
arquivos desenvolvido pela Adobe, cujo objetivo é sua independência de aplicativo,
sistema operacional ou hardware. Outra característica marcante nesse formato é que
ele preserva o conteúdo e a formatação do arquivo contendo texto, imagens e gráficos.
− .html – Hyper Text Markup Language ou Linguagem de Marcação de Hipertexto é
o formato de arquivos para criação de páginas web, interpretados pelos softwares
navegadores da web.
− .xml – Extensible Markup Language ou Linguagem Extensível de Marcação é uma
extensão usada para a exportação de dados na internet, devido a sua capacidade de
organização dos dados de forma hierárquica. Tal linguagem permite que os dados
fiquem independentes de plataforma de hardware, sistema operacional e aplicações.
Os arquivos do MS Office, a partir da versão 2007, passaram a conter um “x” ao final
de suas extensões justamente por serem estruturados internamente com base na
XML, sendo então considerados arquivos XML.
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• Imagens:
− .bmp;
− .gif;
− .jpg ou.jpeg;
− .png;
− .tiff.
• Áudios:
− .wma;
− .mp3;
− .wav;
− .midi.
• Vídeos:
− .wmv;
− .mpeg-4 ou mp4;
− .avi;
− .flv.
• Arquivos compactados:
− .zip – arquivos compactados do Windows, cujo principal aplicativo é o Winzip.
− .rar – arquivos compactados do Windows, cujo principal aplicativo é o Winrar.
− .gz – arquivos compactados do Linux, cujo aplicativo é o GZip.
• Arquivos executáveis:
− .exe – arquivos executáveis do Windows.
− .bat – arquivos de script com comandos executáveis do Windows, sem interação do
usuário.
− .bin – arquivos executáveis do Linux.
− .sh – arquivos de script com comandos executáveis do Linux, sem interação do usuário.

046. (CESPE/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS/2014) Um arquivo executável pode possuir

extensões nos formatos.exe e.bat, conforme o sistema operacional utilizado.

No sistema operacional Windows, os arquivos executáveis são programas que podem ser
interativos, ou seja, com janelas e botões (nesse caso, possuem extensão.exe). Há também
programas que são apenas comandos scripts salvos em um arquivo, e nesse caso terão a
extensão.bat. No Linux, os arquivos executáveis possuem extensão.bin e os scripts de código
possuem extensão .sh.
Certo.
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4. Manipulação de Arquivos e Pastas
Muitas vezes precisamos manipular nossos arquivos, os copiando ou movendo para outras pastas ou ainda os renomeando, excluindo etc. Vejamos algumas formas de manipulação de arquivos e pastas. Dentre elas, a seguir, temos as principais teclas de atalho para
manipulação de arquivos:

Outra forma de manipulação de arquivo muito cobrada em prova é por meio da ação de
arrastar e soltar o arquivo. Vejamos as várias maneiras de se efetuar esta ação:
Clicar e arrastar um arquivo para uma pasta...
Da mesma unidade de
disco

O arquivo será movido/recortado.
Se pressionada a tecla CTRL, o arquivo será copiado.

De outra unidade de
disco

O arquivo será copiado.
Se pressionada a tecla SHIFT, o arquivo será movido.

Observação: em ambos os casos, ou seja, arrastando para uma pasta do mesmo disco ou
de disco diferente, se pressionada a tecla ALT, será criado um link ou atalho do arquivo no
local de destino.
Segue abaixo um macete para memorizar essas manipulações de arquivos.
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Mais uma importante observação a respeito da manipulação de arquivos nos sistemas
operacionais é a seguinte: não é possível salvar mais de um arquivo com o mesmo nome e
extensão dentro de uma mesma pasta. Se as extensões forem diferentes, não haverá problema, pois são dois arquivos diferentes. Por exemplo, não é possível criar dois documentos com
o nome e extensão carta.docx dentro da pasta Documentos; já os documentos contas.docx e
contas.xls podem ser criadas dentro da referida pasta. A mesma regra vale também para as
pastas, pois não é possível criar mais de uma subpasta com o mesmo nome dentro de uma
mesma pasta. No caso de sistemas case sensitive, ou seja, que diferenciam letras maiúsculas
de minúsculas, é possível criar um arquivo carta.docx e outro CARTA.docx dentro da mesma
pasta, pois ele os identificará como arquivos diferentes. Isso é o que acontece no Linux, que
é case sensitive. Já o Windows não faz essa diferenciação e por isso não é possível criar os
dois documentos na mesma pasta.
Outro conceito importante sobre manipulação de arquivos é que um arquivo pode ser
configurado para ficar oculto no sistema. Dessa forma, ele não será visto pelo usuário, mas
é acessível pelos demais aplicativos e utilitários, como um antivírus ou uma ferramenta de
backup, por exemplo. Isso feito alterando o atributo de oculto do arquivo, o qual fica nas propriedades do arquivo.
Veja agora como isso já foi cobrado:

047. (CESPE/TCU/TÉCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO/2015) No Windows 8.1, arqui-

vos com o mesmo nome, mas com extensões diferentes, podem ser armazenados na mesma
pasta, como, por exemplo, c:\pessoal\Cargos_TCU.docx e c:\pessoal\Cargos_TCU.xlsx.

Como vimos nas explicações anteriores, não é possível criar mais de um arquivo com o mesmo nome e extensão dentro da mesma pasta. No caso em questão, trata-se da criação de
dois arquivos com o mesmo nome, porém com extensões diferentes. Nesse caso, é possível
salvá-los na mesma pasta, pois não são considerados como o mesmo arquivo.
Certo.
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048. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE ADMINISTRATIVO/2014) Um arquivo sem conteúdo

pode ser criado e armazenado no disco rígido de um computador, desde que seja nomeado
no momento da criação.

Um arquivo não precisa ter nenhum conteúdo para ser salvo no disco rígido do computador.
No entanto, ele precisa ser nomeado no momento do seu salvamento. Alguns aplicativos já
sugerem nomes de criação, como é o caso MS Word, que dá o nome de “Documento1.docx”.
Porém, há aplicativos que não sugerem nomes aos arquivos, ficando a cargo do usuário nomeá-los, como é o caso do Bloco de Notas.
Certo.
Parabéns!!!! Você conseguiu concluir o estudo desta aula tão importante. Agora, gostaria
muito de lhe pedir um grande favor: deixe sua avaliação e seu comentário sobre esta aula, pois
é muito importante para mim e para a coordenação do curso sabermos o que você achou de
ter estudado por este material. Isso é rapidinho e não vai tomar muito do seu tempo, ok? Muito
obrigado por isso!!!!
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COMPARATIVO ENTRE SSD E HD

SSD

HD

Não possui peças mecânicas

Possui peças mecânicas

Eletrônica

Maior velocidade

Menor consumo de energia
Mais resistente
Menor vida útil

Maior preço por bit (+cara)
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Magnética

Menor velocidade

Maior consumo de energia
Menos resistente
Maior vida útil

Menor preço por bit (-cara)
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QUESTÕES DE CONCURSO
Chegou a hora de praticarmos a fundo tudo aquilo que foi dito na aula teórica. Muito bem,
foram selecionadas 100 questões de 18 bancas: CESPE/CEBRASPE, FGV, AOCP, IADES, Quadrix,
IBFC, FUMARC, FUNPAR/UFPR, SELECON, UFMT, IDIB, IBADE, AMEOSC, FEPESE, CEFETMINAS,
CETAP, PROMUN, Objetiva Concursos. Todas as questões foram extraídas do nosso site Gran
Questões, https://questoes.grancursosonline.com.br/, e possuem um identificador, ou ID, como
na questão abaixo, Q1193158, por meio do qual é possível localizá-las pelo campo de Palavra-Chave. Faça bom proveito dessa incrível ferramenta que a Assinatura Ilimitada oferece a você.
Primeiramente, trarei as questões para você resolvê-las. Logo após a bateria de questões,
teremos o seu gabarito e, em seguida, teremos cada uma delas comentadas com minha explicação, na qual procurei ser o mais minucioso possível para que não reste nenhuma dúvida.
Mas, se ainda assim você ficar com dúvida, não tem problema: é só me procurar no fórum de
dúvidas que eu vou te responder o mais rápido possível.
Bom, sem mais delongas, mão na massa! Tenha um excelente desempenho!

Hardware
001. (Q1193158/IBFC/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/EBSERH/2020) Analise a frase

abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
“O _____ é a parte física de um computador, as peças que o compõem. O _____ e o _____ são
exemplos de hardware”.
a) software / monitor / mouse
b) hardware / sistema operacional / mouse
c) hardware / monitor / mouse
d) software / monitor / sistema operacional
e) hardware / sistema operacional / programa
002. (Q2248577/SELECON/TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/PREFEITURA DE SÃO

GONÇALO/2022) No que diz respeito aos conceitos básicos de um microcomputador, um
termo é empregado para referenciar os programas, que fazem com que o computador seja útil
executando alguma função, enquanto outro termo se refere à parte mecânica e física da máquina, com seus componentes eletrônicos. Esses conceitos são conhecidos, respectivamente, por
a) software e firmware
b) software e hardware
c) middleware e firmware
d) middleware e hardware
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003. (Q1605198/IBFC/GUARDA MUNICIPAL/PREFEITURA DE VINHEDO-SP/2020) Relacio-

ne o item da coluna da esquerda com o respectivo exemplo típico da coluna da direita:
(1) Hardware
(2) Software
a) RAM
b) Impressora
c) Linux
d) Antivírus
a) 1B - 1C - 2A - 2D
b) 1A - 1B - 2C - 2D
c) 1A - 1C - 2B - 2D
d) 1B - 1D - 2A - 2C
004. (Q1904476/IBFC/AGENTE ADMINISTRATIVO/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO

AMARANTE-RN/2021) Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir:
Coluna 1
I – Hardware interno
II – Hardware externo
Coluna 2
a) Processador
b) Pen drive
c) Impressora
d) Memória RAM
Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2:
a) I-B, I-D, II-A, II-C
b) I-C, II-A, II-B, II-D
c) I-A, I-D, II-B, II-C
d) I-A, I-B, II-C, II-D
005. (Q1853596/FGV/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/IMBEL/2021) Nas vendas do varejo, o ter-

mo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permitem
a) copiar e ler códigos de barras.
b) escanear e copiar documentos.
c) escanear e ler códigos de barras.
d) comunicação remota por meio de Wi-Fi.
e) operar com múltiplos graus de resolução.
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006. (Q1794665/SELECON/AUXILIAR DE PROJETOS NAVAIS/EMGEPRON/2021) No que

diz respeito aos conhecimentos básicos de informática, atualmente diversos dispositivos de
entrada e saída de dados são integrados à configuração dos microcomputadores e notebooks
por meio de um conector universal, cuja taxa de transmissão na versão 2.0 é de 480 Mbps e na
3.0 alcança valores na faixa de 4.8 Gbps.
A imagem e a sigla utilizadas para esse conector são mostradas, respectivamente, na seguinte opção:
a)
e BNC
b)

e HDMI

c)

e USB

d)

e RJ-45

007. (Q2186812/CESPE/CEBRASPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TSE/2022) Foi sugerido um

upgrade nas máquinas. Um dos itens sugeridos foi a instalação de um DIMM nos PC. Isso
significa a instalação de:
a) uma placa wirelesss.
b) um módulo de memória.
c) uma porta USB.
d) uma bateria com maior durabilidade.
008. (Q2251129/INSTITUTO AOCP/PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNO-

LÓGICO/IFRO/2022) Assinale a alternativa que apresenta uma característica da memória RAM.
a) Capacidade de processamento.
b) Armazenamento seguro de arquivos.
c) É um componente físico dentro do processador.
d) É volátil, pois os dados são perdidos ao reiniciar o computador.
e) Possui limite de armazenamento de 6GB por módulo.
009. (Q2263659/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ IFRO/2022) Em

qual dos componentes de um computador encontra-se a memória CACHE?
a) Mouse.
b) Monitor.
c) Barramento PCI.
d) Processador.
e) Conector P2.
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010. (Q2175487/QUADRIX/AGENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CRF GO/2022)

Um registrador de endereço de memória (MAR) é um dos registradores internos à CPU. Ele
contém os dados a serem escritos na memória ou recebe os dados lidos da memória.
011. (Q2175498/QUADRIX/AGENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CRF GO/2022) É

possível medir a temperatura do processador por meio do Setup do microcomputador ou de
um programa específico para essa finalidade.
012. (Q2345249/QUADRIX/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/CRMV PR/2022) Assinale a alter-

nativa que apresenta o programa gravado na memória ROM dos computadores compatíveis
com o IBM-PC que tem a função, entre outras, de transferir o sistema operacional do disco
para a RAM.
a) POST
b) SETUP
c) BIOS
d) CMOS
e) BOOT
013. (Q1094612/FGV/AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE/PREFEITURA DE SALVA-

DOR-BA/2019) Considere as unidades ópticas de 120 mm (120 mm é o tamanho padrão ou
mais comum) listadas a seguir.
I – Blu-ray BD-RE.
II – CD-ROM.
III – DVD-RAM.
Com relação à capacidade de armazenamento, da maior para a menor, os dispositivos são,
respectivamente,
a) I, II e III.
b) I, III e II.
c) II, I e III.
d) II, III e I.
e) III, II e I.
014. (Q2115880/IBFC/AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DIVIPREV/2017) Para a realização de

cópias de segurança (backup), um típico armazenamento de dados magnético é o dispositivo:
a) DVD
b) HD
c) BluRay
d) SSD
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015. (Q1411038/IBFC/ASSISTENTE TÉCNICO/IDAM/2019) Este tipo de dispositivo de ar-

mazenamento de dados é o mais recente. Utiliza de uma tecnologia conhecida como memórias de estado sólido, por não possuir partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não
precisam se movimentar para ler ou gravar informações:
a) DVD
b) SSD
c) HDD
d) DVR
016. (Q2069687/FGV/ANALISTA ADMINISTRATIVO/IMBEL/2021) Na descrição de compu-

tadores à venda no mercado, é frequente a referência ao termo SSD com capacidades diversas,
como 256GB, 512GB, dentre outros valores.
Sobre esse tipo de dispositivos de entrada/saída, analise as afirmativas a seguir.
I – Substitui com certas vantagens a funcionalidade dos HD (hard disk) a custos sensivelmente inferiores.
II – Não contém componentes mecânicos com peças móveis.
III – O emprego da tecnologia NVMe torna mais rápida a transferência de dados.
Está correto o que se afirma em
a) I e II, somente.
b) I e III, somente.
c) II e III, somente.
d) II, somente.
e) III, somente.
017. (Q2062188/FGV/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PREFEITURA DE PAULÍNIA/2021)

Analise as afirmativas a seguir referentes à comparação entre discos rígidos tradicionais (HD)
e discos sólidos (SSD).
I – HDs em geral são mais baratos.
II – SSDs em geral são mais rápidos.
III – SSDs são mais silenciosos.
Está correto o que se afirma em
a) II, somente.
b) I e II, somente.
c) I e III, somente.
d) II e III, somente.
e) I, II e III.
018. (Q2091898/FUMARC/PERITO CRIMINAL/PC MG/2021) Durante uma investigação de

fraude financeira, uma equipe é destacada e enviada à residência de um dos investigados, a fim
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de obter provas de seu envolvimento. Durante as buscas, diversos dispositivos eletrônicos são
encontrados. Em um dos cômodos, havia uma mesa de escritório onde estava um notebook
desligado. Em uma das gavetas, foi encontrado um aparelho celular, também desligado e sem
o chip de operadora; nessa mesma gaveta, havia um disco tipo SSD. Os investigadores encontraram, ainda, uma placa de memória RAM e um pen drive, ambos na lixeira ao lado da mesa.
Dentre os itens relacionados, qual NÃO precisa ser apreendido, uma vez que não apresentará
dados armazenados?
a) Celular sem o chip da operadora.
b) Disco tipo SSD.
c) Notebook.
d) Placa de memória RAM.
019. (Q2186806/CESPE/CEBRASPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TSE/2020) A citação “Note-

book Ultra Fino Lenovo, Intel® Core™ i7-1065G7, 8GB, 1TB, Tela 14”, GeForce® MX250 2GB Yoga S740 - 81RM0004BR” representa a especificação de um notebook. As referências “Intel®
Core™ i7-1065G7” e “1TB” dizem respeito, respectivamente, aos seguintes componentes
de hardware:
a) microprocessador e disco rígido.
b) adaptador de rede e disco rígido.
c) microprocessador e pendrive.
d) memória principal e disco rígido.
020. (Q2232349/FUNDAÇÃO CEFETMINAS/ADVOGADO/PREFEITURA DE TIMÓTEO/2022)

A respeito dos componentes de um computador, é correto afirmar que o termo Core i7 da Intel
refere-se a um tipo de
a) SSD.
b) disco rígido.
c) processador.
d) memória RAM.
021. (Q2341086/OBJETIVA CONCURSOS/TÉCNICO DE LABORATÓRIO/PREFEITURA DE

SETE LAGOAS/2022) Também conhecido como HD, é o equipamento que armazena os dados permanentes do computador, como documentos de texto e imagens salvos pelo usuário:
a) Processador.
b) Memória.
c) Fonte de energia.
d) Disco rígido.
022. (Q2175484/QUADRIX/AGENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CRF GO/2022) O

componente mais importante da memória interna do computador é o disco magnético.
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023. (Q2339032/INSTITUTO AOCP/AGENTE PENITENCIÁRIO/SEAP DF/2022/1º SIMULA-

DO) São exemplos de memórias voláteis: RAM, CACHE e BIOS.
024. (Q2272547/OBJETIVA CONCURSOS/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-

FEITURA DE ROCA SALES/2022) Sobre as características da memória RAM, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Permite acesso aleatório.
b) Impossibilita apagar um dado já escrito nela.
c) Permite leitura de seus dados gravados.
d) É do tipo memória volátil.
025. (Q2223282/IBADE/CONTADOR/CRM AC/2022) O computador é formado por três com-

ponentes básicos: o processador, a memória principal e as interfaces de entrada e saída.
Relacione a coluna 1, contendo os componentes básicos, com a coluna 2, que contém as principais características desses componentes:
Coluna 1
(1) Processador.
(2) Memória Principal.
(3) Interfaces de entrada e saída.
Coluna 2
(
(
(

) Armazena as instruções que são executadas, e os dados que serão manipulados.
) É o que realiza todas as operações sobre os dados, de acordo com o indicado pelas
instruções no código do programa.
) São portas de comunicação para o mundo externo, às quais estão conectados os dispositivos e periféricos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) 2, 1, 3.
b) 1, 2, 3.
c) 1, 3, 2.
d) 3, 2, 1.
e) 2, 3, 1.
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026. (Q2260766/IBFC/ÁREA DE TECNOLOGIA/IBGE/2022/2º SIMULADO) Sobre Hardware,

relacione as colunas a seguir:

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2:
a) I-B, I-D, II-A, II-C
b) I-C, II-A, II-B, II-D
c) I-A, I-D, II-B, II-C
d) I-A, I-B, II-C, II-D
e) I-C, I-D, II-B, II-C
027. (Q2198305/FGV/ASSISTENTE OPERACIONAL/SSP AM/2022/1º SIMULADO) Um dis-

positivo como o Scanner é considerado um periférico:
a) de Entrada.
b) de Saída.
c) de Entrada e Saída.
d) Volátil.
e) Não volátil.
028. (Q2329019/IBFC/ASSISTENTE SOCIAL/EBSERH/2022) Quanto às noções básicas so-

bre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.
I – Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
II – Os Firewalls somente existem na modalidade de software.
III – Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.
Assinale a alternativo a correta.
a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras
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029. (Q2165801/CETAP/TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA/AGE PA/2022) Ao

combinar diversos processadores em um único chip, os fabricantes conseguiram aumentar
o desempenho destes processadores a um custo mais baixo do que usando diversos processadores em um computador. Cada unidade individual de processamento dentro deste chip
(processador) ficou conhecida como:
a) Núcleo.
b) Thread.
c) Clock.
d) Buffer.
030. (Q2223312/IBADE/CONTADOR/CRM AC/2022) Relacione a coluna 1 com a coluna 2

que trazem, respectivamente, termos e conceitos importantes sobre hardware:
1ª Coluna
(1) Mainframe
(2) Memória RAM
(3) Impressoras
2ª Coluna
(
(
(

) É uma memória de acesso aleatório e também volátil.
) Permitem que as informações contidas em um arquivo no computador possam ser
apresentadas em um papel.
) São sistemas grandes, rápidos e potentes. Possuem alta capacidade de processamento - centenas de milhões de instruções por segundo (mips) e de armazenamento primário - sua memória principal pode ir de centenas de megabytes a milhares de gigabytes.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) 2, 1, 3.
b) 1, 2, 3.
c) 3, 1, 2.
d) 1, 3, 2.
e) 2, 3, 1.
031. (Q2152621/OBJETIVA CONCURSOS/AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS/PRE-

FEITURA DE NOVA ARAÇÁ/2022) Assinalar a alternativa que apresenta somente exemplos
de hardware:
a) Monitor e teclado.
b) Antivírus e processador.
c) Windows 10 e Internet Explorer.
d) Malware e spyware.
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032. (Q2170805/FEPESE/PROFESSOR DE INFORMÁTICA EDUCATIVA/FCEE/2022) Os com-

ponentes essenciais dos computadores de mesa são aqueles que não podem faltar em sua montagem, pois, sem eles, a máquina não funciona. Um desses componentes é a plataforma que permite
as conexões físicas e elétricas, diretas e indiretas, de todos os dispositivos de um computador.
Este componente do computador é chamado de:
a) scanner.
b) gabinete.
c) placa-mãe.
d) processador.
e) memória RAM.
033. (Q2174104/OBJETIVA CONCURSOS/MÉDICO CLÍNICO GERAL/PREFEITURA DE

NOVO CABRAIS/2022) Assinalar a alternativa que apresenta somente exemplos de hardware:
a) Windows 10 e Word 2010.
b) Placa de vídeo e processador.
c) Placa-mãe e malware.
d) Spyware e webcam.
034. (Q2246374/AMEOSC/AGENTE ADMINISTRATIVO/PREFEITURA DE IPORÃ DO OES-

TE/2022) Analise as afirmativas abaixo e assinale “V” para verdadeiras e “F” para falsas:
(
(

) Hardware é a parte física do computador, ou seja, todos os equipamentos.
) A memória ROM pode ser chamada de alguns nomes, exemplo: memória do usuário,
memória primária ou principal, memória volátil.

(

) Os periféricos são dispositivos que auxiliam o computador na entrada e saída de dados,
ou seja, auxiliam na comunicação entre o computador e o usuário.
) Memória cache é uma parte do Winchester que será usada pelo sistema para armazenar informações que deveriam estar na memória RAM.

(

Assinale a alternativa CORRETA de cima para baixo:
a) V, V, F, F.
b) F, F, V, V.
c) V, F, V, F.
d) F, V, F, V.
035. (Q2357903/PROMUN/MONITOR DE INFORMÁTICA/PREFEITURA DE CAMPOS DO

JORDÃO/2022) Pedro está tentando utilizar seu computador, e recebeu um alerta de que sua
máquina está com pouco espaço em disco disponível. Qual das ações abaixo seria a mais
adequada para auxiliar Pedro a resolver este problema?
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a) Aumentar a memória RAM de seu computador.
b) Substituir seu HD por um com maior capacidade.
c) Trocar a CPU por uma com maior capacidade de processamento.
d) Iniciar seu computador em modo de segurança.
036. (Q2243829/UFMT/OFICIAL BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE/CBM MT/2022/1º

SIMULADO) É um exemplo de periférico de entrada:
a) scanner.
b) impressora.
c) monitor.
d) modem.
e) HD-Externo.
037. (Q2231843/CESPE/CEBRASPE/DELEGADO DE POLÍCIA/PC PB/2022/5º SIMULADO)

Com relação aos conceitos de periféricos de computadores, analise as afirmativas a seguir.
I – A memória cache é uma memória intermediária não volátil.
II – O modem é um dispositivo de entrada de dados, mas não de saída.
III – A CPU é um periférico de entrada e saída de dados.
a) Apenas a alternativa I está correta.
b) Apenas a alternativa II está correta.
c) Apenas a alternativa III está correta.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Nenhuma alternativa está correta.
038. (Q2168851/FGV/SOLDADO/PM AM/2022/1º SIMULADO) A Webcam é um dis-

positivo de:
a) entrada.
b) saída.
c) entrada e saída.
d) armazenamento.
e) Nenhuma das alternativas.
039. (Q2301912/FGV/OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR/PM AM/2022/2º SIMULADO) É clas-

sificado como um dispositivo de saída (output):
a) Webcam.
b) Modem.
c) Plotter.
d) HD Externo.
e) Teclado.
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040. (Q2209759/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO/INSTITUTO DE PRE-

VIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/2022) Assinale a alternativa que apresenta
a característica de um dispositivo de memória ROM.
a) Não pode ser utilizado para o sistema operacional Linux.
b) Os dados gravados não são apagados quando o computador é desligado.
c) Deve ser conectado ao computador somente com cabo USB.
d) Os dados gravados são apagados quando o computador é reiniciado.
e) É um dispositivo de memória mais rápido em relação à memória RAM.
041. (Q2210212/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/IFRO/2022/1º SIMU-

LADO) Ao ligar o computador, a primeira memória que entra em ação é a memória ______________.
A memória _____________ é um circuito semicondutor (chip) que já vem de fábrica com um conjunto de softwares responsáveis por todo o processo de inicialização (boot) do computador.
Completa corretamente as lacunas do texto:
a) ROM e ROM
b) ROM e RAM
c) RAM e RAM
d) CACHE e CACHE
e) REGISTRADOR e REGISTRADOR
042. (Q2239524/UFMT/POLICIAL CIVIL/PC MT/2022/1º SIMULADO) No que diz respeito

aos conceitos de hardware e periféricos de computadores, assinale abaixo o meio de armazenamento de dados em massa, não volátil, ótico, que permite regravar os dados, porém com
capacidade inferior a 2 GB:
a) DVD-R.
b) DVD-RW.
c) CD-ROM.
d) CD-R.
e) CD-RW.
043. (Q2165800/CETAP/TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA/AGE PA/2022) Qual das

alternativas não contém um dispositivo de hardware que seja ao mesmo tempo um dispositivo
de entrada e de saída?
a) Monitor sensível ao toque (touchscreen).
b) Impressora multifuncional (impressão, scanner e copiadora).
c) Leitor de código de barras.
d) Interface de rede (placa de rede).
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044. (Q2291179/FGV/CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL/SEFAZ ES/2022/1º SIMULA-

DO) Os periféricos e alguns componentes do computador podem ser classificados quanto
à sua função para inserir dados (entrada) e quanto à saída de dados ou serem híbridos (fazem as duas funções). Assinale abaixo um dispositivo que funciona somente realizando a
saída de dados.
a) Microfone.
b) Webcam.
c) Monitor touch screen.
d) Impressora.
e) Placa de rede.
045. (Q1958324/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE TÉCNICO FORENSE/ITEP/2021) Um pro-

cessador de um computador (CPU) possui diversas funções, dentre elas uma denominada
‘busca da instrução’. Assinale a alternativa que define corretamente a busca da instrução que
uma CPU deve executar.
a) Leitura de uma instrução da memória (registrador, cache, memória principal).
b) É a instrução que necessita efetuar operação aritmética ou lógica com os dados.
c) Efetuar os cálculos ou o processamento de dados de fato.
d) É uma instrução decodificada para determinar qual ação é necessária.
e) O resultado da execução pode escrever dados em memória ou em um dispositivo de entrada e saída.
046. (Q1797951/IDIB/ASSISTENTE JURÍDICO/CREMERJ/2021) As múltiplas tarefas desem-

penhadas no mercado de trabalho atualmente necessitam que os microcomputadores estejam
equipados com dispositivos externos, como os periféricos de entrada e saída. Com base nisso,
estabeleça a relação correta entre os tipos de periféricos a seguir com suas respectivas funções:
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Assinale a alternativa que contém a sequência correta, no sentido de cima para baixo.
a) B, C, D, A
b) A, B, D, C
c) C, B, A, D
d) D, C, B, A
047. (Q1952304/IDIB/ASSISTENTE TÉCNICO/CREMEPE/2021) Um computador pode ter

muitos periféricos conectados. Assinale a alternativa que não corresponde a um periférico de
computador.
a) Escâner
b) Memória RAM
c) Caixas de som
d) Webcam
048. (Q1917080/IDIB/ANALISTA DE SISTEMAS/CREMEC/2021) Um sistema de computa-

dor trabalha armazenando e processando os dados que lhe são enviados, utilizando para esse
armazenamento basicamente dois tipos de memórias: a principal e a secundária. Sobre os
tipos de memória principal e secundária, assinale a alternativa correta.
a) Um disco rígido, também conhecido como “HDD”, do inglês “Hard Disk Drive”, é um tipo de
memória secundária.
b) Os discos “SSD”, do inglês “Solid State Drive”, substituem a memória principal do tipo RAM.
c) A memória ROM é tida como “volátil”, pois seus dados podem ser apagados através de comandos do Sistema Operacional.
d) Aplicativos, programas de computador, ficam armazenados na memória ROM quando estão
em execução no computador.
049. (Q2085178/QUADRIX/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/CRT RN/2021) Monitores e impres-

soras são considerados como dispositivos de saída de dados, enquanto mouses e teclados
são considerados como dispositivos de entrada de dados.
050. (Q2087631/FGV/ASSISTENTE LEGISLATIVO/CÂMARA DE ARACAJU/2021) Maria

pretende armazenar fotos num pen-drive com capacidade de 64 GB. Sabendo-se que essas
fotos têm um tamanho padrão de 256 KB, o número máximo de fotos que esse pen-drive pode
armazenar é, aproximadamente:
a) 32.000;
b) 64.000;
c) 128.000;
d) 256.000;
e) 512.000.
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Software
051. (Q2211436/FGV/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR/PM AM/2022) Assinale o software

que executa funções típicas de um sistema operacional.
a) Google Chrome.
b) LibreOffice.
c) Microsoft Outlook.
d) Remote Desktop.
e) Windows 10.
052. (Q2211270/FGV/OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR/PM AM/2022) No contexto do

 indows 10, assinale a extensão que está associada a arquivos contendo imagens.
W
a) .CSV
b) .EXE
c) .PNG
d) .RAR
e) .TXT
053. (Q2345270/QUADRIX/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/CRMV PR/2022) Caso o usuário

queira salvar uma imagem da Internet em um arquivo no seu computador, ele poderá usar um
dos seguintes formatos:
a) BMP, JPEG ou PNG.
b) BMP, JPEG ou BAT.
c) JPEG, CAB ou BAT.
d) PNG, CAB ou EXE.
e) EXE, BAT ou CAB.
054. (Q2226579/FGV/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/PC RJ/2022) Sobre criptografia e com-

pactação de arquivos, analise as afirmativas a seguir.
I – Todo arquivo criptografado está necessariamente compactado.
II – O processo de compactação usualmente explora a repetição de trechos e/ou padrões presentes no arquivo.
III – A compactação de arquivos de texto (.txt) alcança bons índices de compactação em relação a outros tipos de arquivos.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I;
b) somente II;
c) somente III;
d) somente II e III;
e) I, II e III.
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055. (Q2209743/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO/INSTITUTO DE PRE-

VIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/2022) Considerando as grandezas computacionais, qual quantidade em kilobytes corresponde a 1 megabyte?
a) 10000 kilobytes.
b) 2048 kilobytes.
c) 4096 kilobytes.
d) 1024 kilobytes.
e) 10 kilobytes.
056. (Q2278547/FGV/CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL/SEFAZ ES/2022) Dentre os

tipos de arquivos destinados à armazenagem de imagens digitais relacionados a seguir, assinale o que oferece alto grau de compressão de dados e permite a combinação de diferentes
imagens num único arquivo.
a) .BMP
b) .GIF
c) .ICO
d) .JPEG
e) .PNG
057. (Q2175261/QUADRIX/ANALISTA DE COMUNICAÇÃO/CRF GO/2022) No processo de

compactação de arquivos, quanto maior for a taxa de compressão, menor será o tamanho do
arquivo comprimido.
058. (Q2198787/FGV/INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL/PC RJ/2022) Computadores trabalham

com arquivos com conteúdos distintos, e é comum encontrar na Internet sites que oferecem
downloads no formato “csv”.
Arquivos desse tipo contêm, primordialmente:
a) aplicativos;
b) áudio;
c) imagens;
d) texto;
e) vídeos.
059. (Q2250207/CESPE/CEBRASPE/ANALISTA

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR/
FUNPRESP-EXE/2022) Mateus, utilizando uma estação de trabalho, recebeu um e-mail do endereço cadastro@receita.blog.com.br, com o assunto “Atualize seu cadastro - CPF irregular” e
contendo o arquivo Atualização_Cadastral.exe, em anexo. No corpo do e-mail, há informações
de que se trata de um comunicado oficial da Receita Federal. Após abrir o e-mail, Mateus salvou o arquivo na pasta c:\dados\documentos_particulares\ do seu computador.
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Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue os itens seguintes, acerca de
organização e de gerenciamento de arquivos e programas, e de aspectos relacionados à segurança da informação.
Para abrir o arquivo Atualização_Cadastral.exe, é suficiente realizar o seguinte procedimento: acessar a pasta c:\dados\documentos_particulares\, clicar com o botão direito do mouse sobre o referido arquivo e, na lista de opções disponibilizada, selecionar Abrir com → Microsoft Word.
060. (Q1958361/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE TÉCNICO FORENSE/ITEP/2021) Na uti-

lização de um computador existe um programa que, além de gerenciar a execução de programas aplicativos, atua como a interface entre o usuário e o hardware do computador. O nome
desse tipo de programa é
a) software de prateleira.
b) aplicativo básico.
c) programa utilitário.
d) sistema operacional.
e) interface humano-computador.
061. (Q1755321/INSTITUTO AOCP/ENFERMEIRO/PREFEITURA DE JOÃO PESSOA/2021)

Um byte é composto por quantos bits?
a) 64
b) 32
c) 16
d) 8
e) 2
062. (Q1819558/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE TÉCNICO FORENSE/ITEP/2021) Sua co-

lega de trabalho necessita criar uma planilha e lhe pediu ajuda para saber qual software ela
deve utilizar. Você sugere um software da suíte do LibreOffice. Considerando sua sugestão, assinale a alternativa que apresente corretamente o nome do software que a sua colega deverá
utilizar para criar a planilha.
a) Excel.
b) Calc.
c) Impress.
d) Lotus.
e) Money.
063. (Q1741741/INSTITUTO AOCP/TÉCNICO EM ENFERMAGEM/PREFEITURA DE JOÃO

PESSOA/2021) Considerando as grandezas computacionais, 2 Kilobytes correspondem a
quantos bytes?
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a) 1024
b) 20486
c) 1000
d) 2048
e) 1048
064. (Q1978259/QUADRIX/AGENTE FISCAL/CRTR 12/2021) Assinale a alternativa que

apresenta a unidade de medida convencional, em redes de computadores, que serve para determinar a quantidade de megabits transferidos por segundo.
a) MB
b) MB/s
c) Mbps
d) M/s
e) QMS
065. (Q2003612/FGV/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/FUNSAÚDE/2021) Assinale a op-

ção que indica a extensão que se aplica a um arquivo cujo conteúdo é resultado de operações
de compactação.
a) .docx.
b) .pdf.
c) .png.
d) .xlsx.
e) .zip.
066. (Q1650902/QUADRIX/ADVOGADO/CRECI MS/2021) O Windows 10, diferentemente

das versões anteriores, como o Windows 7 e o Windows 8, é um sistema operacional de uso
livre, ou seja, que não requer licença alguma.
067. (Q1926313/CESPE/CEBRASPE/TÉCNICO JURÍDICO-TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO/

PGDF/2021) Em geral, as licenças de código aberto concedem aos usuários de computador
permissão para usar software de código aberto para fins pacíficos, éticos, democráticos e formalmente registrados, sendo exigidas a identificação do usuário e a autorização expressa e
individualizada para uso do código sem taxa de licenciamento.
068. (Q1818682/INSTITUTO AOCP/PERITO CRIMINAL/ITEP/2021) O departamento em

que você trabalha irá fazer uma reunião que necessita ser a distância. Diante de uma gama
de softwares para essa reunião, você ficou de apontar dois que possibilitem o tráfego de som,
imagem e chat (bate-papo). Nesse sentido, você sugeriu corretamente as duas seguintes opções de softwares que, via internet, possibilitam a execução de reuniões a distância:
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a) Gmail e Microsoft Outlook.
b) Facebook e YouTube.
c) Spotfy e Gmail.
d) Microsoft Teams e Zoom
e) Google meeting e Microsoft Outlook
069. (Q1885405/QUADRIX/FARMACÊUTICO/CRF AP/2021) Acerca da instalação de perifé-

ricos, do programa Microsoft Excel 2013 e do sistema operacional Windows 10, julgue o item.
Um driver pode ser definido como um tipo de programa que permite que um dispositivo (hardware) funcione.
070. (Q2067620/FGV/TÉCNICO DE RADIOLOGIA/PREFEITURA DE PAULÍNIA/2021) Assi-

nale o tipo de arquivo (extensão) que em geral não apresenta redução significativa de tamanho
quando compactado por aplicativos do tipo WinZip ou WinRAR.
a) .csv
b) .docx
c) .jpg
d) .txt
e) .xlsx
071. (Q2103329/INSTITUTO AOCP/ADMINISTRADOR/SANESUL/2021) Qual é o valor em

bytes correspondente a 7 kilobytes?
a) 7168 bytes.
b) 70024 bytes.
c) 7000 bytes.
d) 6048 bytes.
e) 7048 bytes.
072. (Q1858983/QUADRIX/FARMACÊUTICO FISCAL/CRF MA/2021) Assinale a alternativa

que apresenta o programa, compatível com o ambiente Windows, por meio do qual é possível
assistir a um vídeo com legendas.
a) VLC Media Player
b) Paint
c) NotePad++
d) Winrar
e) Cortana
073. (Q2091643/FGV/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CÂMARA DE ARACA-

JU/2021) Apesar de contar com suporte a uma grande quantidade de componentes e periféricos, um sistema operacional necessita de software que o permita identificar e utilizar as
funções dos dispositivos conectados ao computador.
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Trata-se do seguinte tipo de software:
a) instalador;
b) driver de dispositivo;
c) identificador de hardware;
d) enumerador de dispositivo;
e) CODEC.
074. (Q2087026/FGV/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/IMBEL/2021) Uma edição pública do livro

Dom Casmurro, de Machado de Assis tem, numa página típica, aproximadamente 525 palavras, 3.000 caracteres incluindo os espaços, e 34 linhas.
Sabendo-se que essa edição, com cerca de 110 páginas, está gravada num arquivo do tipo
“.txt”, sem gráficos, formatação ou figuras, assinale a melhor aproximação do tamanho total
desse arquivo.
a) 3,3 KB
b) 110 KB
c) 330 KB
d) 3,3 MB
e) 3,3 GB
075. (Q1885539/INSTITUTO AOCP/PERITO CRIMINAL/SESED/2021) Mexendo em seu

computador, você encontrou o arquivo “software_legal.iso”. Para verificar o conteúdo desse
arquivo, você deve fazer uso de qual software utilitário apresentado a seguir?
a) Microsoft Word.
b) Winrar.
c) Painel de controle.
d) Bloco de notas.
e) Leitores de arquivo ‘pdf’.
076. (Q1650899/QUADRIX/ADVOGADO/CRECI MS/2021) O WinRAR é um programa gratui-

to que possui ferramentas destinadas à limpeza de arquivos desnecessários do sistema e
também à correção de erros no registro do Windows.
077. (Q1977155/IBFC/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/SEED RR/2021) A seguinte

identificação:.rar e.zip referem-se a vários tipos de arquivos que recebem essas extensões e
são categorizados como:
a) de segurança
b) executáveis
c) compactados
d) de sistema
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078. (Q2062183/FGV/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PREFEITURA DE PAULÍNIA/2021) Ma-

ria tem uma coleção de fotos, com um tamanho médio de 500 KB por foto. Considerando
essa média, assinale o maior número de fotos que poderiam ser armazenadas num pen drive de 8 GB.
a) 8.000
b) 16.000
c) 32.000
d) 64.000
e) 160.000
079. (Q1879032/IBFC/ASSISTENTE JURÍDICO/COHAB BANDEIRANTE/2021) Quanto aos

principais elementos de um computador, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:
(

) O Sistema Operacional não depende nem do Hardware, e nem do Software.

(

) O Software são os programas e aplicativos que fazem com que a máquina funcione.

(

) O Hardware corresponde aos componentes físicos do computador.

a) V, F, F
b) V, V, F
c) F, V, V
d) F, F, V
080. (Q1262865/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE DE CMEI/PREFEITURA DE CARIACICA–

ES/2020) Sobre Software Livre, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os usuários podem distribuir cópias sem autorização do autor do código.
b) Qualquer um pode estudar o código fonte.
c) Um usuário pode executar o programa para qualquer propósito.
d) Softwares livres e softwares de código aberto representam a mesma filosofia.
081. (Q1954412/IDIB/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/CÂMARA DE OURICURI/2020) Em um

computador, a velocidade do clock refere-se ao número de pulsos por segundo gerados por um
oscilador. A unidade de medida de frequência que representa a quantidade de pulsos gerados
em 1 (um) segundo é chamada de
a) Flops.
b) Hertz.
c) IPS.
d) RPM.
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082. (Q1585336/QUADRIX/BIBLIOTECÁRIO FISCAL/CRB 1ª REGIÃO/2020) Julgue o item,

relativo aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas.
O programa WinRAR serve para acelerar o processo de download de arquivos. Caso ele seja
configurado da forma correta, é possível diminuir o tempo de download em até 50%.
083. (Q1175972/INSTITUTO AOCP/FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/PREFEITURA DE

CARIACICA–ES/2020) Acerca dos softwares utilitários, os compactadores de arquivos são
muito utilizados para que os arquivos compactados ocupem menos espaço em seu armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta a extensão de um arquivo compactado.
a) .txt
b) .bmp
c) .zip
d) .mpeg
084. (Q1205644/QUADRIX/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/CRN 2/2020) Julgue o item,

relativo aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas.
Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB) e Petabyte (PB) são alguns dos exemplos de unidades de medidas usadas na informática.
085. (Q1262853/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE DE CMEI/PREFEITURA DE CARIACICA–

ES/2020) Considerando que é necessário anexar um arquivo de 12 bytes em um sistema Web
que aceita apenas arquivos com tamanho máximo de 10 bytes, qual programa deve ser utilizado para resolver esse problema?
a) Adobe Reader.
b) Winrar.
c) Outlook Express.
d) Conexão para a Área de Trabalho Remota.
086. (Q1196046/NC-UFPR/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/CÂMARA DE CURITIBA/2020)

Com relação a hardware e software, é correto afirmar:
a) Um Sistema Operacional é uma camada de software que opera entre o hardware e programas.
b) Os aplicativos de edição de texto, reprodução de mídia e editor gráfico são exemplos
de hardware.
c) Discos, memórias e portas USB são componentes de software.
d) O software é constituído de aplicativos e de circuitos eletrônicos.
e) A impressora é um exemplo de software, porque depende da instalação de aplicativo específico para funcionar.
087. (Q2115153/IBFC/ANALISTA ADMINISTRATIVO/EBSERH/2020) Leia a frase abaixo re-

ferente a Sistema Operacional e Software:
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“Dentro dos vários Sistemas Operacionais que encontramos no mercado o _______ e o _______
se destacam atualmente.”
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
a) Outlook / Windows
b) Linux/ Oracle
c) Oracle / Windows
d) Linux/ Outlook
e) Linux/ Windows
088. (Q1435025/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/UFFS/2019) Con-

siderando um arquivo compactado utilizando o formato ZIP, assinale a alternativa correta.
a) O Windows 2010 necessita de um software compactador de arquivos de terceiros para manipular arquivos com essa extensão.
b) Diretórios não farão parte do arquivo compactado, apenas os arquivos que estiverem neles.
c) Uma senha de acesso pode ser atribuída a um arquivo ZIP.
d) Arquivos ZIP criados no Windows não podem ser abertos por softwares como 7-Zip e Winrar.
e) Um arquivo ZIP não permite adição de novos arquivos.
089. (Q1580323/IBFC/ASSISTENTE SOCIAL/PREFEITURA DE CANDEIAS/2019) Assinale a

alternativa que corresponda a um Sistema Operacional que é considerado um software livre e
de código aberto.
a) Java
b) Windows
c) MySQL
d) Linux
090. (Q1053594/QUADRIX/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/CRO AM/2019) Julgue o item,

relativo aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas.
Para que um computador possa funcionar corretamente, ele precisa de que o hardware e o
software trabalhem em conjunto.
091. (Q1630438/QUADRIX/ANALISTA AMBIENTAL/PREFEITURA DE JATAÍ/2019) Assinale

a alternativa que apresenta o programa utilizado na geração do arquivo.
a) Word 2013
b) WinRAR
c) Adobe Acrobat Reader
d) Paint
e) Mozilla Firefox
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092. (Q1051326/INSTITUTO AOCP/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/UFPB/2019) Os sof-

twares podem ser classificados em três tipos: Software Básico, Software Aplicativo e Software
Utilitário. Dos itens a seguir, qual é considerado um Software Utilitário?
a) Microsoft Word.
b) Microsoft Windows.
c) Adobe Photoshop.
d) Avast Antivírus.
e) Linux Mint.
093. (Q1040585/QUADRIX/ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO/CRESS SC/2019) Julgue

o item, relativo aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e
programas.
O WinRAR, um aplicativo destinado a compactar arquivos, permite que um arquivo seja aberto
e seu conteúdo seja exibido.
094. (Q1414393/INSTITUTO AOCP/AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS/PREFEITURA

DE VITÓRIA/2019) Sobre software livre, assinale a alternativa correta.
a) Não podem ser instalados no Windows 7.
b) Tem falhas de segurança.
c) Podem ser distribuídos livremente.
d) Não podem ser utilizados para atividades que geram renda.
095. (Q1635286/QUADRIX/AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL/PREFEITURA DE JATAÍ/2019) Na

informática, o processo que permite que programas sejam adicionados ao computador recebe o nome de
a) remoção.
b) instalação.
c) formatação.
d) otimização.
e) desfragmentação.
096. (Q1096120/IADES/ESCRITURÁRIO/BRB/2019) Há diversos softwares e aplicativos, co-

nectados ou não à internet, que podem ser utilizados dentro do ambiente corporativo. Com
relação à utilização de tecnologias nos ambientes de trabalho, assinale a alternativa correta.
a) A utilização de navegadores web é estritamente proibida em ambientes de trabalho
corporativos.
b) O acesso à internet somente pode ser feito por meio de navegadores web, como Google
Chrome e Internet Explorer.
c) Existem alternativas de aplicativos móveis para a edição de documentos.
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d) Os softwares do pacote Office são usados apenas por meio de autenticação de usuários.
e) O objetivo principal do Outlook é a edição de documentos.
097. (Q1628251/QUADRIX/PSICÓLOGO/PREFEITURA DE JATAÍ/2019/ADAPTADA) O sis-

tema operacional Windows 10 e o editor de texto Word 2016 pertencem à categoria de software conhecida como
a) freeware.
b) shareware.
c) proprietário.
d) adware.
e) spyware.
098. (Q1234487/NC-UFPR/FISCAL DE OBRAS E POSTURAS/PREFEITURA DE MATI-

NHOS/2019) Assinale a alternativa que apresenta a menor capacidade em Bytes para armazenar 500 MB.
a) 1 EB.
b) 1 GB.
c) 1 KB.
d) 1 PB.
e) 1 TB.
099. (Q1412452/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE SOCIAL/PREFEITURA DE VITÓRIA/2019)

Para ser considerado um Software Livre, este deve conceder liberdade ao usuário para que ele
possa executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Assinale a alternativa
que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do Software Livre possui.
a) O usuário pode registrar ou patentear qualquer software livre não modificado e comercializá-lo.
b) Um usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros, assim toda uma
comunidade pode se beneficiar de suas alterações.
c) Ao estudar como um software livre funciona, o acesso ao código fonte não é um requisito.
d) O usuário pode executar o programa como quiser, para qualquer propósito, exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário ou de outros.
100. (Q1438043/INSTITUTO AOCP/ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS/UFPB/2019) Atual-

mente, existem diversos aplicativos utilitários utilizados para compactar e descompactar arquivos e pastas, compatíveis com o sistema operacional Windows 10. Com base no exposto,
assinale a alternativa que apresenta um exemplo de software utilitário que realiza a tarefa de
compactar/descompactar arquivos e pastas.
a) WINAMP
b) EVERNOTE
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c) EVO
d) WINRAR
e) CCLEANER
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GABARITO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

c
b
b
c
b
c
b
d
d
E
C
c
b
b
b
c
e
d
a
c
d
E
E
b
a
c
a
a
a
e
a
c
b
c
b
a
e

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

a
c
b
a
e
c
d
a
c
b
a
C
d
e
c
a
d
d
b
C
d
E
d
d
b
d
c
e
E
E
d
C
c
a
a
b
c

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

b
E
c
b
c
d
b
E
c
C
b
a
e
c
d
C
b
d
C
c
b
c
c
b
b
d
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GABARITO COMENTADO
Hardware
001. (Q1193158/IBFC/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/EBSERH/2020) Analise a frase

abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
“O _____ é a parte física de um computador, as peças que o compõem. O _____ e o _____ são
exemplos de hardware”.
a) software / monitor / mouse
b) hardware / sistema operacional / mouse
c) hardware / monitor / mouse
d) software / monitor / sistema operacional
e) hardware / sistema operacional / programa

O computador é formado por um sistema composto de partes físicas, ou seja, o hardware, bem
como de partes não físicas, às quais chamamos de software. sistemas operacionais e programas são a parte lógica do computador, a qual chamamos de software, enquanto monitor e
mouse são partes físicas, às quais chamamos de hardware.
Letra c.
002. (Q2248577/SELECON/TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO/PREFEITURA DE SÃO

GONÇALO/2022) No que diz respeito aos conceitos básicos de um microcomputador, um
termo é empregado para referenciar os programas, que fazem com que o computador seja útil
executando alguma função, enquanto outro termo se refere à parte mecânica e física da máquina, com seus componentes eletrônicos. Esses conceitos são conhecidos, respectivamente, por
a) software e firmware
b) software e hardware
c) middleware e firmware
d) middleware e hardware

Software - é a parte lógica do computador, como os programas, aplicativos e sistemas; hardware-é a parte física do computador, como as memórias, mouse e teclado; firmware-é um software básico usado para controlar diretamente o hardware, como o BIOS e o SETUP da ROM;
middleware - é um software intermediário que fornece serviços e recursos comuns a outros
softwares, como módulos de autenticação, gerenciamento de dados etc.
Letra b.
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003. (Q1605198/IBFC/GUARDA MUNICIPAL/PREFEITURA DE VINHEDO-SP/2020) Relacio-

ne o item da coluna da esquerda com o respectivo exemplo típico da coluna da direita:
(1) Hardware
(2) Software
a) RAM
b) Impressora
c) Linux
d) Antivírus
a) 1B - 1C - 2A - 2D
b) 1A - 1B - 2C - 2D
c) 1A - 1C - 2B - 2D
d) 1B - 1D - 2A - 2C

RAM é a memória principal do computador, classificada como um hardware de uso interno ao
computador; impressora é um hardware externo que se conecta a uma das portas do computador. Linux é um sistema operacional, um tipo de software básico ao funcionamento do
computador; Antivírus é um software utilitário, que auxilia no gerenciamento, manutenção e
segurança do computador.
Letra b.
004. (Q1904476/IBFC/AGENTE ADMINISTRATIVO/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO

AMARANTE-RN/2021) Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir:
Coluna 1
I – Hardware interno
II – Hardware externo
Coluna 2
a) Processador
b) Pen drive
c) Impressora
d) Memória RAM
Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2:
a) I-B, I-D, II-A, II-C
b) I-C, II-A, II-B, II-D
c) I-A, I-D, II-B, II-C
d) I-A, I-B, II-C, II-D
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Memória RAM é a memória principal do computador, classificada como um hardware de uso
interno ao computador; impressora é um hardware externo que se conecta a uma das portas
do computador; pen drive também é um tipo de memória, mas de armazenamento persistente
de dados e de uso externo, portanto é considerado um hardware externo; processador é o principal componente interno do computador, pois é considerado o seu cérebro, o que realmente
faz todo o processamento dos dados, classificado como hardware interno.
Letra c.
005. (Q1853596/FGV/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/IMBEL/2021) Nas vendas do varejo, o ter-

mo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permitem
a) copiar e ler códigos de barras.
b) escanear e copiar documentos.
c) escanear e ler códigos de barras.
d) comunicação remota por meio de Wi-Fi.
e) operar com múltiplos graus de resolução.

Além de imprimir, as impressoras multifuncionais também possuem a funcionalidade de escanear e copiar documentos. No entanto, a letra E também se aplica às impressoras multifuncionais,
pois o escaneamento de imagens tem como propriedade o grau de resolução delas. Dessa forma,
acredito que a letra E também seria uma alternativa válida, o que deveria tornar a questão anulada.
Letra b.
006. (Q1794665/SELECON/AUXILIAR DE PROJETOS NAVAIS/EMGEPRON/2021) No que

diz respeito aos conhecimentos básicos de informática, atualmente diversos dispositivos de
entrada e saída de dados são integrados à configuração dos microcomputadores e notebooks
por meio de um conector universal, cuja taxa de transmissão na versão 2.0 é de 480 Mbps e na
3.0 alcança valores na faixa de 4.8 Gbps.
A imagem e a sigla utilizadas para esse conector são mostradas, respectivamente, na seguinte opção:
a)
e BNC
b)

e HDMI

c)

e USB

d)

e RJ-45

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

114 de 163

INFORMÁTICA

Conceitos Básicos de Informática

Maurício Franceschini

Questão não muito difícil, pois falam de um conector universal e o conector USB, em seu próprio
nome, possui o termo universal o que facilitou a resposta para a gente. quanto às velocidades
e respectivas versões da interface USB, segue abaixo uma útil relação para você memorizar:
1.0 – 1,5 Mbps
1.1 – 12 Mbps
2.0 – 480 Mbps
3.0 – 4,8 Gbps
3.1 – 10 Gbps
3.2 – 20 Gbps
4 – 40 Gbps
Letra c.
007. (Q2186812/CESPE/CEBRASPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TSE/2022) Foi sugerido um

upgrade nas máquinas. Um dos itens sugeridos foi a instalação de um DIMM nos PC. Isso
significa a instalação de:
a) uma placa wirelesss.
b) um módulo de memória.
c) uma porta USB.
d) uma bateria com maior durabilidade.

DIMM é uma das características de uma memória RAM, significando que seu formato físico
possui chips de memória em ambos os lados, ou seja, Dual Inline Memory Modules, isto é, Módulos de Memória em ambos os lados. Uma memória RAM é:
– DIMM – Dual Inline Memory Modules ou Módulos de Memória em ambos os lados;
– SDRAM – Synchronous Dynamic Random Access Memory ou memória dinâmica de acesso
aleatório sincronizado;
– DDR – Doble Data Rate ou Taxa Dupla de Transferência.
Letra b.
008. (Q2251129/INSTITUTO AOCP/PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNO-

LÓGICO/IFRO/2022) Assinale a alternativa que apresenta uma característica da memória RAM.
a) Capacidade de processamento.
b) Armazenamento seguro de arquivos.
c) É um componente físico dentro do processador.
d) É volátil, pois os dados são perdidos ao reiniciar o computador.
e) Possui limite de armazenamento de 6GB por módulo.
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a) Errada. Embora as memórias RAM sejam usadas no processamento de dados, elas em si
não processam dados, mas sim o processador.
b) Errada. O armazenamento de dados na memória RAM é temporário, durando apenas enquanto o computador estiver ligado, não sendo um armazenamento seguro de arquivos.
c) Errada. Embora a memória RAM seja um componente físico esteja dentro do gabinete do
computador, ela não está dentro do processador, como é o caso da memória Cache.
d) Certa. A memória RAM é volátil, o que significa que seus dados são apagados quando o
computador é desligado ou reiniciado.
e) Errada. Um módulo ou pente de memória RAM pode possuir valores múltiplos de 4, ou seja,
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB etc.
Letra d.
009. (Q2263659/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/ IFRO/2022) Em

qual dos componentes de um computador encontra-se a memória CACHE?
a) Mouse.
b) Monitor.
c) Barramento PCI.
d) Processador.
e) Conector P2.

A memória cache é um componente que se encontra dentro da CPU, ou seja, dentro do processador. Ela é uma memória intermediária, na qual são armazenados dados frequentemente
utilizados, trazidos da memória RAM e que serão processados pela CPU.
Letra d.
010. (Q2175487/QUADRIX/AGENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CRF GO/2022)

Um registrador de endereço de memória (MAR) é um dos registradores internos à CPU. Ele
contém os dados a serem escritos na memória ou recebe os dados lidos da memória.

Os Registradores são memórias muito rápidas e de baixa capacidade de armazenamento,
encontrados dentro da CPU. Os principais Registradores são: MDR (memory data register)
ou RDM (registrador de dados de memória), os quais armazenam os dados que de fato serão
processados; MAR (memory Address Register) ou REM (Registrador de Endereço de Memória), os quais armazenam temporariamente o endereço de acesso a uma posição de memória, necessário ao se iniciar uma operação de leitura ou de escrita; IR (Instruction Regiser)
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ou RI (Registrador de Instrução), o qual armazena a instrução a ser executada pela CPU. A
questão está errada, pois disse que o registrador de endereço de memória contém os dados,
sendo que na verdade ele contém o endereço de acesso à memória.
Errado.
011. (Q2175498/QUADRIX/AGENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CRF GO/2022) É

possível medir a temperatura do processador por meio do Setup do microcomputador ou de
um programa específico para essa finalidade.

O setup é um firmware de configurações da CPU, o qual também permite monitorá-la, por meio
de verificações, como o estado da memória RAM e também a temperatura da CPU. Atualmente, os computadores utilizam o UEFI, que é uma interface integrada, responsável por essas e
outras tarefas.
Certo.
012. (Q2345249/QUADRIX/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/CRMV PR/2022) Assinale a alter-

nativa que apresenta o programa gravado na memória ROM dos computadores compatíveis
com o IBM-PC que tem a função, entre outras, de transferir o sistema operacional do disco
para a RAM.
a) POST
b) SETUP
c) BIOS
d) CMOS
e) BOOT

A ação de transferir o sistema operacional do disco para a memória RAM é chamada de boot.
Isso é realizado quando o computador é iniciado pelo usuário. Então a CPU acessa a memória ROM, executando o BIOS, responsável por inicializar o boot da máquina. Atualmente, essa
tarefa é realizada pelo UEFI, uma interface integrada, responsável por essas e outras tarefas.
Letra c.
013. (Q1094612/FGV/AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE/PREFEITURA DE SALVA-

DOR-BA/2019) Considere as unidades ópticas de 120 mm (120 mm é o tamanho padrão ou
mais comum) listadas a seguir.
I – Blu-ray BD-RE.
II – CD-ROM.
III – DVD-RAM.
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Com relação à capacidade de armazenamento, da maior para a menor, os dispositivos são,
respectivamente,
a) I, II e III.
b) I, III e II.
c) II, I e III.
d) II, III e I.
e) III, II e I.

Todas essas mídias ópticas possuem tamanho 120 mm. O Blu-ray BD-RE (RE significa regravável) possui 25 GB; o CD-ROM possui 700 MB e o DVD-RAM possui 4,7 GB de espaço de armazenamento. Portanto, a ordem da maior para a menor é I, III e II.
Letra b.
014. (Q2115880/IBFC/AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DIVIPREV/2017) Para a realização de

cópias de segurança (backup), um típico armazenamento de dados magnético é o dispositivo:
a) DVD
b) HD
c) BluRay
d) SSD

Todas as memórias listadas na questão são memórias de massa, ou seja, de armazenamento
persistente de arquivos. Porém, DVD e BluRay são óticas; HD é magnética e SSD é eletrônica.
Letra b.
015. (Q1411038/IBFC/ASSISTENTE TÉCNICO/IDAM/2019) Este tipo de dispositivo de ar-

mazenamento de dados é o mais recente. Utiliza de uma tecnologia conhecida como memórias de estado sólido, por não possuir partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não
precisam se movimentar para ler ou gravar informações:
a) DVD
b) SSD
c) HDD
d) DVR

Memória de Estado Sólido ou Solid State Disk é o SSD, memória de tecnologia mais moderna,
sendo sólido por não possuir partes móveis, mas apenas circuitos elétricos. Os DVDs são
memórias ópticas, os HDD ou Hard Drive Disk ou apenas discos rígidos são as memórias
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 agnéticas mais antigas; DVR é um gravador de vídeo digital ou do NVR (gravador de vídeo em
m
circuito de rede) em serviços de câmeras de segurança.
Letra b.
016. (Q2069687/FGV/ANALISTA ADMINISTRATIVO/IMBEL/2021) Na descrição de compu-

tadores à venda no mercado, é frequente a referência ao termo SSD com capacidades diversas,
como 256GB, 512GB, dentre outros valores.
Sobre esse tipo de dispositivos de entrada/saída, analise as afirmativas a seguir.
I – Substitui com certas vantagens a funcionalidade dos HD (hard disk) a custos sensivelmente inferiores.
II – Não contém componentes mecânicos com peças móveis.
III – O emprego da tecnologia NVMe torna mais rápida a transferência de dados.
Está correto o que se afirma em
a) I e II, somente.
b) I e III, somente.
c) II e III, somente.
d) II, somente.
e) III, somente.

A afirmativa I está errada, pois os SSD são mais caros que os HDs. A afirmativa II está certa,
pois os SSDs não possuem peças móveis ou mecânicas, apenas componentes de circuitos
digitais. A afirmativa III está correta, pois os SSDs podem ser conectados por meio de barramentos ou interface SATA (6Gbps)ou NVMe (20Gbps), sendo esta última a mais rápida. Veja
abaixo os dois formatos de um SSD (2,5” debaixo e M.2 de cima) e as duas conexões também:

Veja também esse comparativo entre o SSD e o HD, pois isso tem sido cobrado com frequência, e vai te ajudar a memorizar melhor esse conteúdo.
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Letra c.
017. (Q2062188/FGV/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PREFEITURA DE PAULÍNIA/2021)

Analise as afirmativas a seguir referentes à comparação entre discos rígidos tradicionais (HD)
e discos sólidos (SSD).
I – HDs em geral são mais baratos.
II – SSDs em geral são mais rápidos.
III – SSDs são mais silenciosos.
Está correto o que se afirma em
a) II, somente.
b) I e II, somente.
c) I e III, somente.
d) II e III, somente.
e) I, II e III.

Mais uma questão sobre comparativo entre SSD e HD. Como eu disse, esse assunto é mesmo
bem frequente em prova. Vamos lá:
I – Certo. Os HDs são mais baratos, pois seu preço por bit de armazenamento é menor;
II – Certo. Os SSDs possuem menor latência, ou seja, é menor o tempo de acesso aos dados,
o que significa que eles são mais rápidos.
III – Certo. Como os SSDs não possuem peças mecânicas, são mais silenciosos, pois o acesso
aos dados é apenas por meio do endereço de memória, sem a necessidade de haver movimento de peças para localizar os dados, pois não há peças mecânicas, apenas chips eletrônicos.
Veja abaixo a imagem interna de um HD (esquerda) e de um SSD (direita).
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Letra e.
018. (Q2091898/FUMARC/PERITO CRIMINAL/PC MG/2021) Durante uma investigação de

fraude financeira, uma equipe é destacada e enviada à residência de um dos investigados, a fim
de obter provas de seu envolvimento. Durante as buscas, diversos dispositivos eletrônicos são
encontrados. Em um dos cômodos, havia uma mesa de escritório onde estava um notebook
desligado. Em uma das gavetas, foi encontrado um aparelho celular, também desligado e sem
o chip de operadora; nessa mesma gaveta, havia um disco tipo SSD. Os investigadores encontraram, ainda, uma placa de memória RAM e um pen drive, ambos na lixeira ao lado da mesa.
Dentre os itens relacionados, qual NÃO precisa ser apreendido, uma vez que não apresentará
dados armazenados?
a) Celular sem o chip da operadora.
b) Disco tipo SSD.
c) Notebook.
d) Placa de memória RAM.

O objetivo da apreensão dos equipamentos é para se ter acesso aos dados e arquivos armazenados neles para a investigação. Entretanto, a memória RAM, por ser uma memória volátil, de
armazenamento temporário, cujos dados ficam nela armazenados apenas enquanto o computador está em funcionamento, não terá dados ali armazenados para investigação. Já o celular
possui armazenamento interno de dados, podendo conter arquivos e dados a serem investigados, assim como o disco SSD e o notebook.
Letra d.
019. (Q2186806/CESPE/CEBRASPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TSE/2020) A citação “Note-

book Ultra Fino Lenovo, Intel® Core™ i7-1065G7, 8GB, 1TB, Tela 14”, GeForce® MX250 2GB Yoga S740 - 81RM0004BR” representa a especificação de um notebook. As referências “Intel®
Core™ i7-1065G7” e “1TB” dizem respeito, respectivamente, aos seguintes componentes
de hardware:
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a) microprocessador e disco rígido.
b) adaptador de rede e disco rígido.
c) microprocessador e pendrive.
d) memória principal e disco rígido.

É bem comum esse tipo de questão, na qual é fornecida a configuração de um computador e
é solicitado que se identifique alguma delas. Neste caso, marca Intel e modelo Core i7, como
visto em nossa aula, diz respeito ao processador ou CPU. Seguem abaixo modelos de CPU das
marcas AMD e Intel para você aprender um pouco mais.

Letra a.
020. (Q2232349/FUNDAÇÃO CEFETMINAS/ADVOGADO/PREFEITURA DE TIMÓTEO/2022)

A respeito dos componentes de um computador, é correto afirmar que o termo Core i7 da Intel
refere-se a um tipo de
a) SSD.
b) disco rígido.
c) processador.
d) memória RAM.

Outra questão sobre esse mesmo assunto, ou seja, identificação de uma configuração que, no
caso, é o Core i7, modelo de processadores da Intel.
Letra c.
021. (Q2341086/OBJETIVA CONCURSOS/TÉCNICO DE LABORATÓRIO/PREFEITURA DE

SETE LAGOAS/2022) Também conhecido como HD, é o equipamento que armazena os dados permanentes do computador, como documentos de texto e imagens salvos pelo usuário:
a) Processador.
b) Memória.
c) Fonte de energia.
d) Disco rígido.
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Essa questão era passível de anulação, visto possuir duas respostas possíveis, que são a letra
B e a letra D. O gabarito oficial trouxe a D como resposta, pois HD é hard drive ou hard disk.
Porém é também um tipo de memória, pois as memórias podem ser de processamento ou de
armazenamento, como vimos em nossa aula. Se ele tivesse colocado memória principal na
letra B, aí sim estaria errada.
Letra d.
022. (Q2175484/QUADRIX/AGENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CRF GO/2022) O

componente mais importante da memória interna do computador é o disco magnético.

O componente mais importante do computador é a CPU, ou seja, o processador. E a memória
interna mais importante é a memória principal, ou seja, memória de processamento, que é a
memória RAM e não o disco magnético.
Errado.
023. (Q2339032/INSTITUTO AOCP/AGENTE PENITENCIÁRIO/SEAP DF/2022/1º SIMULA-

DO) São exemplos de memórias voláteis: RAM, CACHE e BIOS.

BIOS não é memória, mas um firmware armazenado na memória ROM, por isso a questão está
errada. De fato, memória cache e RAM são memórias voláteis, ou seja, essa parte da questão
está certa.
Errado.
024. (Q2272547/OBJETIVA CONCURSOS/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-

FEITURA DE ROCA SALES/2022) Sobre as características da memória RAM, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Permite acesso aleatório.
b) Impossibilita apagar um dado já escrito nela.
c) Permite leitura de seus dados gravados.
d) É do tipo memória volátil.

A memória RAM é uma memória volátil, o que faz com que seus dados sejam apagados quando não há o fornecimento de energia, o que torna a letra B errada, pois afirma que não é possível apagar dados já escritos na RAM.
a) Certa. Como o nome já diz, Random Access Memory, ou seja, Memória de Acesso Aleatório.
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c) Certa. É possível ler os dados gravados nela.
d) Certa. Como dito no início, ela é uma memória volátil.
Letra b.
025. (Q2223282/IBADE/CONTADOR/CRM AC/2022) O computador é formado por três com-

ponentes básicos: o processador, a memória principal e as interfaces de entrada e saída.
Relacione a coluna 1, contendo os componentes básicos, com a coluna 2, que contém as principais características desses componentes:
Coluna 1
(1) Processador.
(2) Memória Principal.
(3) Interfaces de entrada e saída.
Coluna 2
(
(
(

) Armazena as instruções que são executadas, e os dados que serão manipulados.
) É o que realiza todas as operações sobre os dados, de acordo com o indicado pelas
instruções no código do programa.
) São portas de comunicação para o mundo externo, às quais estão conectados os dispositivos e periféricos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) 2, 1, 3.
b) 1, 2, 3.
c) 1, 3, 2.
d) 3, 2, 1.
e) 2, 3, 1.

Esse tipo de questão é bem interessante, pois é preciso associar a descrição ao nome do componente. Assim sendo, o processador é o componente que processa dos dados, ou seja, que realiza
todas as operações sobre os dados, operações essas que vêm das instruções dos programas.
A Memória Principal é o componente que armazena as instruções que serão processadas ou
executadas pelo Processador, bem como os dados manipulados durante as operações. Interfaces de Entrada e Saída são portas de comunicação entre a CPU e o mundo externo, por meio
dos dispositivos de entrada e saída, que são os equipamentos por meio dos quais os dados são
enviados à CPU para processamento e também são recebidos após serem processados.
Letra a.
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026. (Q2260766/IBFC/ÁREA DE TECNOLOGIA/IBGE/2022/2º SIMULADO) Sobre Hardware,

relacione as colunas a seguir:

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2:
a) I-B, I-D, II-A, II-C
b) I-C, II-A, II-B, II-D
c) I-A, I-D, II-B, II-C
d) I-A, I-B, II-C, II-D
e) I-C, I-D, II-B, II-C

Outra questão de associação entre dispositivos, mas agora diferenciando entre hardware interno, que são aqueles que ficam dentro do gabinete do computador, e hardware externo, que
são aqueles que ficam fora do computador. Memória cache e chipset são componentes ou
hardwares internos, pois ficam dentro do computador. Plotter e escâner (escreveram de forma
aportuguesada, pois o termo original inglês é scanner) são dispositivos ou hardwares externos, pois ficam fora do computador.
Letra c.
027. (Q2198305/FGV/ASSISTENTE OPERACIONAL/SSP AM/2022/1º SIMULADO) Um dis-

positivo como o Scanner é considerado um periférico:
a) de Entrada.
b) de Saída.
c) de Entrada e Saída.
d) Volátil.
e) Não volátil.

O scanner faz a digitalização de um documento físico, transformando-o em imagem ou conteúdo digital, ou seja, ele captura o documento e o envia digitalmente para a CPU para que se
dê o processo de digitalização. Dessa forma ele dá entrada ao documento do mundo externo
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para dentro do computador, mais especificamente, para dentro da CPU, onde é processado.
Portanto, ele é um dispositivo de entrada. O scanner não tem a característica de ser volátil ou
não volátil, pois tal atributo diz respeito às memórias.
Letra a.
028. (Q2329019/IBFC/ASSISTENTE SOCIAL/EBSERH/2022) Quanto às noções básicas so-

bre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.
I – Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
II – Os Firewalls somente existem na modalidade de software.
III – Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.
Assinale a alternativo a correta.
a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

A afirmativa I está correta, pois as memórias RAM e ROM são componentes de hardware internos do computador. Os firewalls podem ser apenas software ou uma combinação de hardware
com software, mas quando afirma que somente existem na modalidade software, significa que
ele não pode ser também hardware, por isso a afirmativa II está errada. Os sistemas operacionais são somente softwares.
Letra a.
029. (Q2165801/CETAP/TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA/AGE PA/2022) Ao

combinar diversos processadores em um único chip, os fabricantes conseguiram aumentar
o desempenho destes processadores a um custo mais baixo do que usando diversos processadores em um computador. Cada unidade individual de processamento dentro deste chip
(processador) ficou conhecida como:
a) Núcleo.
b) Thread.
c) Clock.
d) Buffer.

Os núcleos são unidades isoladas de processamento da CPU, de forma que funcionam como
vários processadores funcionando simultaneamente em uma única peça. Thread são tarefas
que são executadas pelos núcleos. Clock é o componente da CPU responsável pela frequência
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ou velocidade do processador. Buffer é uma memória de armazenamento temporário. Veja
abaixo uma imagem de uma visão interna de uma CPU com vários núcleos:

Letra a.
030. (Q2223312/IBADE/CONTADOR/CRM AC/2022) Relacione a coluna 1 com a coluna 2

que trazem, respectivamente, termos e conceitos importantes sobre hardware:
1ª Coluna
(1) Mainframe
(2) Memória RAM
(3) Impressoras
2ª Coluna
(
(
(

) É uma memória de acesso aleatório e também volátil.
) Permitem que as informações contidas em um arquivo no computador possam ser
apresentadas em um papel.
) São sistemas grandes, rápidos e potentes. Possuem alta capacidade de processamento - centenas de milhões de instruções por segundo (mips) e de armazenamento primário - sua memória principal pode ir de centenas de megabytes a milhares de gigabytes.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) 2, 1, 3.
b) 1, 2, 3.
c) 3, 1, 2.
d) 1, 3, 2.
e) 2, 3, 1.
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Lembre-se: esse tipo de questão não é para você julgar nenhuma afirmativa, mas apenas associá-las entre si, ou seja, tudo o que está sendo afirmado deve ser tomado como verdadeiro. Assim sendo, de fato, o Mainframe é um computador de grande capacidade de processamento,
capaz de atender milhões de instruções e requisições de milhões de usuários simultaneamente. Memória RAM é uma memória de acesso aleatório e volátil. Impressoras são dispositivos
que dão saída aos documentos processados pela CPU, exibindo-os fisicamente em papel.
Letra e.
031. (Q2152621/OBJETIVA CONCURSOS/AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS/PRE-

FEITURA DE NOVA ARAÇÁ/2022) Assinalar a alternativa que apresenta somente exemplos
de hardware:
a) Monitor e teclado.
b) Antivírus e processador.
c) Windows 10 e Internet Explorer.
d) Malware e spyware.
A alternativa A é a única que possui apenas hardware, ou seja, dispositivos físicos, que são
o monitor e o teclado. Mas nas demais alternativas também aparecem alguns dispositivos
físicos, como na letra B, o processador. Antivírus, Windows 10, Internet Explorer, malware e
spyware são exemplos de softwares.
Letra a.
032. (Q2170805/FEPESE/PROFESSOR DE INFORMÁTICA EDUCATIVA/FCEE/2022) Os

componentes essenciais dos computadores de mesa são aqueles que não podem faltar em
sua montagem, pois, sem eles, a máquina não funciona. Um desses componentes é a plataforma que permite as conexões físicas e elétricas, diretas e indiretas, de todos os dispositivos de
um computador.
Este componente do computador é chamado de:
a) scanner.
b) gabinete.
c) placa-mãe.
d) processador.
e) memória RAM.

Como visto em aula, a placa-mãe é a plataforma na qual todos os demais componentes do
computador são conectados entre si. O gabinete é apenas a caixa metálica onde os componentes internos ficam acomodados, não promovendo nenhum tipo de conexão entre eles.
Letra c.
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033. (Q2174104/OBJETIVA CONCURSOS/MÉDICO CLÍNICO GERAL/PREFEITURA DE

NOVO CABRAIS/2022) Assinalar a alternativa que apresenta somente exemplos de hardware:
a) Windows 10 e Word 2010.
b) Placa de vídeo e processador.
c) Placa-mãe e malware.
d) Spyware e webcam.

a) Errada. A alternativa está errada pois possui apenas software, que são o Windows 10 e Word
2010, ou seja, um sistema operacional e um processador de textos, respectivamente.
b) Certa. Placa de vídeo e processador são componentes de hardware.
c) Errada. Placa-mãe é hardware e malware é software.
d) Errada. Spyware é um software malicioso e webcam é um dispositivo e hardware.
Letra b.
034. (Q2246374/AMEOSC/AGENTE ADMINISTRATIVO/PREFEITURA DE IPORÃ DO OES-

TE/2022) Analise as afirmativas abaixo e assinale “V” para verdadeiras e “F” para falsas:
(
(
(
(

) Hardware é a parte física do computador, ou seja, todos os equipamentos.
) A memória ROM pode ser chamada de alguns nomes, exemplo: memória do usuário,
memória primária ou principal, memória volátil.
) Os periféricos são dispositivos que auxiliam o computador na entrada e saída de dados,
ou seja, auxiliam na comunicação entre o computador e o usuário.
) Memória cache é uma parte do Winchester que será usada pelo sistema para armazenar informações que deveriam estar na memória RAM.

Assinale a alternativa CORRETA de cima para baixo:
a) V, V, F, F.
b) F, F, V, V.
c) V, F, V, F.
d) F, V, F, V.

Temos quatro afirmativas para julgar como V ou F.
(V) De fato, hardware é a parte física do computador, sendo seus dispositivos e equipamentos,
sejam internos ou externos.
(F) A memória ROM armazena dados do fabricante, não do usuário, porém é sim uma memória
primária, mas não volátil.
(V) Os periféricos são dispositivos de hardware que auxiliam na entrada de dados para serem
processados pela CPU e na saída de dados processados.
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(F) Winchester era o nome popular dado aos HDs, pois o primeiro HD produzido pela IBM se
chamava 30-30, que coincidentemente era o mesmo calibre popular de um rifle da marca Winchester, ou seja, a questão está errada, pois está dizendo que a memória cache é uma parte do
HD, sendo que, na verdade, é parte da CPU.
Letra c.
035. (Q2357903/PROMUN/MONITOR DE INFORMÁTICA/PREFEITURA DE CAMPOS DO

JORDÃO/2022) Pedro está tentando utilizar seu computador, e recebeu um alerta de que sua
máquina está com pouco espaço em disco disponível. Qual das ações abaixo seria a mais
adequada para auxiliar Pedro a resolver este problema?
a) Aumentar a memória RAM de seu computador.
b) Substituir seu HD por um com maior capacidade.
c) Trocar a CPU por uma com maior capacidade de processamento.
d) Iniciar seu computador em modo de segurança.

Esse tipo de alerta diz respeito à memória de armazenamento em massa, ou seja, diz respeito
ao disco rígido ou HD. Dessa forma, a solução é substituir o HD por um de maior capacidade,
ou seja, letra B.
Letra b.
036. (Q2243829/UFMT/OFICIAL BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE/CBM MT/2022/1º

SIMULADO) É um exemplo de periférico de entrada:
a) scanner.
b) impressora.
c) monitor.
d) modem.
e) HD-Externo.

Scanner é dispositivo de entrada. Impressora e monitor são dispositivos de saída. Modem e
HD-Externo são dispositivos de entrada e saída.
Letra a.
037. (Q2231843/CESPE/CEBRASPE/DELEGADO DE POLÍCIA/PC PB/2022/5º SIMULADO)

Com relação aos conceitos de periféricos de computadores, analise as afirmativas a seguir.
I – A memória cache é uma memória intermediária não volátil.
II – O modem é um dispositivo de entrada de dados, mas não de saída.
III – A CPU é um periférico de entrada e saída de dados.
a) Apenas a alternativa I está correta.
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b) Apenas a alternativa II está correta.
c) Apenas a alternativa III está correta.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Nenhuma alternativa está correta.

I – Errado. a afirmativa I está errada, pois a memória cache é volátil (lembre-se: todas as memórias de processamento são voláteis, ou seja, RAM, cache, registradores são voláteis).
II – Errado. O modem é um dispositivo de entrada e saída de dados.
III – Errado. CPU não é periférico, mas sim o dispositivo CENTRAL de processamento.

As memórias de processamento também não são periféricos, pois são usadas diretamente no
processamento de dados em parceria com a CPU.
Letra e.
038. (Q2168851/FGV/SOLDADO/PM AM/2022/1º SIMULADO) A Webcam é um dis-

positivo de:
a) entrada.
b) saída.
c) entrada e saída.
d) armazenamento.
e) Nenhuma das alternativas.

Tendo em vista que a webcam captura a imagem do ambiente externo e a envia para ser processada pela CPU, ela é considerada um dispositivo de entrada, ou seja, letra A.
Letra a.
039. (Q2301912/FGV/OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR/PM AM/2022/2º SIMULADO) É clas-

sificado como um dispositivo de saída (output):
a) Webcam.
b) Modem.
c) Plotter.
d) HD Externo.
e) Teclado.

Temos webcam e teclado como dispositivos de entrada, pois envia dados à CPU para serem
processados; plotter é um dispositivo de saída, pois recebe dados processados pela CPU dando saída a eles para o mundo externo. Modem e HD Externo são dispositivos de entrada e
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saída, pois enviam e recebem dados da CPU, não sendo ambos necessariamente simultaneamente, ou seja, não há necessidade de enviar e receber dados simultaneamente, apenas que
tenham ambas as funções.
Letra c.
040. (Q2209759/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO/INSTITUTO DE PRE-

VIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/2022) Assinale a alternativa que apresenta
a característica de um dispositivo de memória ROM.
a) Não pode ser utilizado para o sistema operacional Linux.
b) Os dados gravados não são apagados quando o computador é desligado.
c) Deve ser conectado ao computador somente com cabo USB.
d) Os dados gravados são apagados quando o computador é reiniciado.
e) É um dispositivo de memória mais rápido em relação à memória RAM.

a) Errada. A memória ROM pode ser utilizada com qualquer sistema operacional.
b) Certa. A ROM é uma memória não volátil.
c) Errada. A memória ROM está acoplada como um chip soldado à placa-mãe, não sendo conectada por meio de cabo USB.
d) Errada. Essa é uma característica de memória volátil, mas a ROM é não volátil.
e) Errada. A memória RAM, que é uma memória de processamento, é muito mais rápida
que a ROM.
Letra b.
041. (Q2210212/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/IFRO/2022/1º

SIMULADO) Ao ligar o computador, a primeira memória que entra em ação é a memória
______________. A memória _____________ é um circuito semicondutor (chip) que já vem de
fábrica com um conjunto de softwares responsáveis por todo o processo de inicialização
(boot) do computador.
Completa corretamente as lacunas do texto:
a) ROM e ROM
b) ROM e RAM
c) RAM e RAM
d) CACHE e CACHE
e) REGISTRADOR e REGISTRADOR

A primeira memória a ser acessada pela CPU é a ROM, pois nele está o firmware de inicialização responsável por acionar boot do sistema operacional. A memória ROM vem gravada de
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fábrica com vários firmwares ou softwares de acesso direto ao hardware, dentre eles, temos
atualmente o UEFI, que é uma interface unificada de monitoramento e configuração do hardware do computador. A memória RAM é a principal memória de processamento do computador,
onde ficam carregados os programas e arquivos abertos que serão executados, porém ela é
acessada somente após o boot, sendo nela onde o sistema operacional será armazenado para
sua execução. A memória cache é uma memória intermediária de processamento, localizada
dentro da CPU, a qual armazena as instruções frequentemente acessadas e aquelas que estão
na RAM e que serão executadas em seguida. Os registradores são as memórias mais rápidas
do computador e também ficam dentro da CPU e armazenam as instruções imediatas que
estão em execução, bem como seus dados. Veja abaixo uma breve comparação entre essas
memórias em termos de tamanho proximidade do processamento, capacidade de armazenamento, velocidade e preço:

Letra a.
042. (Q2239524/UFMT/POLICIAL CIVIL/PC MT/2022/1º SIMULADO) No que diz respeito

aos conceitos de hardware e periféricos de computadores, assinale abaixo o meio de armazenamento de dados em massa, não volátil, ótico, que permite regravar os dados, porém com
capacidade inferior a 2 GB:
a) DVD-R.
b) DVD-RW.
c) CD-ROM.
d) CD-R.
e) CD-RW.
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Todas as alternativas são mídias óticas ou ópticas. Porém ele quer aquela que é menor que
2 GB e seja regravável. Então estamos falando de um CD-RW, pois os CDs possuem 700 MB de
capacidade e a sigla RW indica que ela é regravável.
Letra e.
043. (Q2165800/CETAP/TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA/AGE PA/2022) Qual das

alternativas não contém um dispositivo de hardware que seja ao mesmo tempo um dispositivo
de entrada e de saída?
a) Monitor sensível ao toque (touchscreen).
b) Impressora multifuncional (impressão, scanner e copiadora).
c) Leitor de código de barras.
d) Interface de rede (placa de rede).
O único dispositivo que não é de entrada e saída é o leitor de código de barras, pois ele é apenas de entrada, pois apenas lê o código de barras e o envia à CPU. Os demais dispositivos são
de entrada e saída, pois enviam e recebem dados da CPU.
Letra c.
044. (Q2291179/FGV/CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL/SEFAZ ES/2022/1º SIMULA-

DO) Os periféricos e alguns componentes do computador podem ser classificados quanto
à sua função para inserir dados (entrada) e quanto à saída de dados ou serem híbridos (fazem as duas funções). Assinale abaixo um dispositivo que funciona somente realizando a
saída de dados.
a) Microfone.
b) Webcam.
c) Monitor touch screen.
d) Impressora.
e) Placa de rede.

O microfone é dispositivo de entrada, pois capta o som e o envia à CPU. A webcam também
é apenas de entrada, pois captura a imagem e a envia à CPU. O monitor touch screen é de entrada e saída, pois envia dados à CPU por meio do toque e recebe dados processados quando
exibe a imagem. A impressora é a nossa resposta, pois ela é um dispositivo apenas de saída,
pois recebe os dados processados da CPU e os imprime. A placa de rede possui as duas funções, entrada e saída, pois ao receber dados da rede ela os envia à CPU (entrada) e quando
envia dados para a rede, está recebendo da CPU (saída).
Letra d.
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045. (Q1958324/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE TÉCNICO FORENSE/ITEP/2021) Um pro-

cessador de um computador (CPU) possui diversas funções, dentre elas uma denominada
‘busca da instrução’. Assinale a alternativa que define corretamente a busca da instrução que
uma CPU deve executar.
a) Leitura de uma instrução da memória (registrador, cache, memória principal).
b) É a instrução que necessita efetuar operação aritmética ou lógica com os dados.
c) Efetuar os cálculos ou o processamento de dados de fato.
d) É uma instrução decodificada para determinar qual ação é necessária.
e) O resultado da execução pode escrever dados em memória ou em um dispositivo de entrada e saída.

Buscar uma instrução é ler da memória a instrução a ser executada, ou seja, é um processo de
leitura da memória, a qual pode estar no registrador, na cache ou na RAM.
b) Errada. Quem efetua as operações lógicas e aritméticas é a Unidade Lógica e Aritmética ou
a ULA e não a própria instrução, pois ela não executa nada, mas sim é executada.
c) Errada. Efetuar cálculos não é ler instruções, mas sim executá-las.
d) Errada. Uma instrução não é uma leitura.
e) Errada. Trata de escrita na memória e não de leitura.
Letra a.
046. (Q1797951/IDIB/ASSISTENTE JURÍDICO/CREMERJ/2021) As múltiplas tarefas de-

sempenhadas no mercado de trabalho atualmente necessitam que os microcomputadores
estejam equipados com dispositivos externos, como os periféricos de entrada e saída. Com
base nisso, estabeleça a relação correta entre os tipos de periféricos a seguir com suas respectivas funções:
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Assinale a alternativa que contém a sequência correta, no sentido de cima para baixo.
a) B, C, D, A
b) A, B, D, C
c) C, B, A, D
d) D, C, B, A

Questão interessante, pois não apenas cobra sobre tipo de dispositivo, se é de entrada/saída,
mas também sobre sua funcionalidade. Touchpad é um tipo de mouse utilizado nos notebooks
(veja imagem abaixo), o qual substitui o mouse convencional, sendo um dispositivo de entrada
de dados. O trackball também é um dispositivo de entrada e também é um mouse (veja imagem abaixo), permitindo substituir o mouse convencional em casos de acessibilidade para
aquelas pessoas com dificuldades de mover o braço. Webcam é um dispositivo de entrada,
utilizado para capturar imagens do ambiente externo ao computador. Monitor é um dispositivo
de saída que exibe imagem enviada pela CPU.

Letra c.
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047. (Q1952304/IDIB/ASSISTENTE TÉCNICO/CREMEPE/2021) Um computador pode ter

muitos periféricos conectados. Assinale a alternativa que não corresponde a um periférico de
computador.
a) Escâner
b) Memória RAM
c) Caixas de som
d) Webcam

As memórias de processamento, ou seja, memória RAM, cache e registradores, são consideradas componentes de processamento e não periféricos. Por isso, a letra B é nossa resposta,
sendo as demais alternativas todas periféricos.
Letra b.
048. (Q1917080/IDIB/ANALISTA DE SISTEMAS/CREMEC/2021) Um sistema de computa-

dor trabalha armazenando e processando os dados que lhe são enviados, utilizando para esse
armazenamento basicamente dois tipos de memórias: a principal e a secundária. Sobre os
tipos de memória principal e secundária, assinale a alternativa correta.
a) Um disco rígido, também conhecido como “HDD”, do inglês “Hard Disk Drive”, é um tipo de
memória secundária.
b) Os discos “SSD”, do inglês “Solid State Drive”, substituem a memória principal do tipo RAM.
c) A memória ROM é tida como “volátil”, pois seus dados podem ser apagados através de comandos do Sistema Operacional.
d) Aplicativos, programas de computador, ficam armazenados na memória ROM quando estão
em execução no computador.

Questão bem elaborada e que trabalha de maneira muito interessante os conceitos sobre memórias principal/primária e secundária. O HDD, também conhecido apenas como HD, é uma
memória secundária, pois não é acessada diretamente pela CPU, sendo também uma memória
de massa. Vamos ver agora por que os demais itens estão errados.
b) Errada. O SSD é uma memória secundária de massa, não podendo substituir a memória
RAM, pois esta última é uma memória principal e de processamento.
c) Errada. A memória ROM é não volátil.
d) Errada. Os programas e aplicativos ficam armazenados na memória RAM quando os estão
em execução, sendo esta a memória principal do computador.
Letra a.
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049. (Q2085178/QUADRIX/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/CRT RN/2021) Monitores e impres-

soras são considerados como dispositivos de saída de dados, enquanto mouses e teclados
são considerados como dispositivos de entrada de dados.

Tanto os monitores quanto as impressoras recebem os dados processados da CPU, e por isso
são dispositivos de saída, somente. Mouse e teclados enviam dados à CPU para serem processados, sendo então dispositivos de entrada, somente.
Certo.
050. (Q2087631/FGV/ASSISTENTE LEGISLATIVO/CÂMARA DE ARACAJU/2021) Maria

pretende armazenar fotos num pen-drive com capacidade de 64 GB. Sabendo-se que essas
fotos têm um tamanho padrão de 256 KB, o número máximo de fotos que esse pen-drive pode
armazenar é, aproximadamente:
a) 32.000;
b) 64.000;
c) 128.000;
d) 256.000;
e) 512.000.

Esta é uma questão que exige um pouquinho de cálculos e para resolvê-la precisamos converter tudo para a menor unidade de medida. No entanto, a questão não foi detalhista, exigindo
aquele padrão de 1KB = 1024 Bytes, mas sim 1KB = 1000 Bytes. Desta forma, vamos converter
64 GB para KB, ou seja, multiplicamos 64 por 1000 e assim obtemos 64.000 MB; daí multiplicamos novamente por 1000 e obtemos 64.000.000 KB. Dividimos este valor pelo tamanho do
arquivo, que é 256 KB, dando como resultado exatamente 250000 fotos, sendo aproximadamente a alternativa D.
Letra d.

Software
051. (Q2211436/FGV/SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR/PM AM/2022) Assinale o software

que executa funções típicas de um sistema operacional.
a) Google Chrome.
b) LibreOffice.
c) Microsoft Outlook.
d) Remote Desktop.
e) Windows 10.
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Essa é uma questão de classificação dos softwares quanto à sua funcionalidade sendo que:
• Google Chrome - é um navegador.
• LibreOffice - é um pacote de escritório.
• Microsoft Outlook - é um programa de correio eletrônico
• Remote Desktop - é um utilitário de acesso remoto.
• Windows 10 - é um sistema operacional, resposta da nossa questão.
Letra e.
052. (Q2211270/FGV/OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR/PM AM/2022) No contexto do

 indows 10, assinale a extensão que está associada a arquivos contendo imagens.
W
a) .CSV
b) .EXE
c) .PNG
d) .RAR
e) .TXT

Essa é uma questão que trata dos tipos, formatos ou extensões de arquivos, sendo que:
• .CSV - é uma extensão de arquivos de dados, separados por vírgula, no formato texto.
• .EXE - é uma extensão de arquivos executáveis, ou seja, programa.
• .PNG - é uma extensão de imagens, resposta da nossa questão.
• .RAR - é uma extensão de arquivos compactados.
• .TXT - é uma extensão de arquivos de texto simples.
Letra c.
053. (Q2345270/QUADRIX/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/CRMV PR/2022) Caso o usuário

queira salvar uma imagem da Internet em um arquivo no seu computador, ele poderá usar um
dos seguintes formatos:
a) BMP, JPEG ou PNG.
b) BMP, JPEG ou BAT.
c) JPEG, CAB ou BAT.
d) PNG, CAB ou EXE.
e) EXE, BAT ou CAB.

Essa é uma questão que trata dos tipos, formatos ou extensões de arquivos, sendo que:
• BMP – é uma extensão de arquivos de imagem.
• JPEG – é uma extensão de arquivos de imagem.
• PNG – é uma extensão de arquivos de imagem.
• BAT - é uma extensão de arquivos de scripts executáveis em lote.
• CAB - é uma extensão de arquivos compactados de sistema do Windows.
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Letra a.
054. (Q2226579/FGV/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/PC RJ/2022) Sobre criptografia e com-

pactação de arquivos, analise as afirmativas a seguir.
I – Todo arquivo criptografado está necessariamente compactado.
II – O processo de compactação usualmente explora a repetição de trechos e/ou padrões presentes no arquivo.
III – A compactação de arquivos de texto (.txt) alcança bons índices de compactação em relação a outros tipos de arquivos.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I;
b) somente II;
c) somente III;
d) somente II e III;
e) I, II e III.

I – Errado. Os arquivos criptografados não estão necessariamente compactados, ou seja, a
criptografia não é um tipo de compressão de dados.
II – Certo. O cerne da compactação de dados é suprimir dados repetidos no arquivo.
III – Certo. Arquivos de texto são aqueles que alcançam maiores taxas de compressão, ou seja,
ao serem compactados, tais arquivos resultam em menor tamanho.
Letra d.
055. (Q2209743/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO/INSTITUTO DE PRE-

VIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/2022) Considerando as grandezas computacionais, qual quantidade em kilobytes corresponde a 1 megabyte?
a) 10000 kilobytes.
b) 2048 kilobytes.
c) 4096 kilobytes.
d) 1024 kilobytes.
e) 10 kilobytes.

Essa é uma questão que trata de unidades de medidas de armazenamento, com uma abordagem mais preciosistas, ou seja, usa a base binária do kibi (KB binário) e não o simples KB,
assim ficando 1KB = 1024 Bytes em vez de 1KB = 1000 Bytes. Sendo assim, nossa resposta é
a letra D.
Letra d.
056. (Q2278547/FGV/CONSULTOR DO TESOURO ESTADUAL/SEFAZ ES/2022) Dentre os
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nale o que oferece alto grau de compressão de dados e permite a combinação de diferentes
imagens num único arquivo.
a) .BMP
b) .GIF
c) .ICO
d) .JPEG
e) .PNG

Essa é uma questão que trata dos tipos, formatos ou extensões de arquivos, e na maioria das
vezes, o examinador pede arquivos de imagem. Porém, desta vez, ele pede arquivos que são
combinação de diferentes imagens num único arquivo que oferecem alto grande compressão.
Sendo assim:
• .BMP – imagem simples, ou seja, uma única imagem.
• .GIF - combinação de diferentes imagens num único arquivo.
• .ICO – ícones de arquivos e programas.
• .JPEG – imagem simples, ou seja, uma única imagem.
• .PNG – imagem simples, ou seja, uma única imagem.
Letra b.
057. (Q2175261/QUADRIX/ANALISTA DE COMUNICAÇÃO/CRF GO/2022) No processo de

compactação de arquivos, quanto maior for a taxa de compressão, menor será o tamanho do
arquivo comprimido.

O resultado da compactação é inversamente proporcional à sua taxa, ou seja, quanto maior a
taxa de compressão, menor o arquivo resultante compactado e vice-versa.
Certo.
058. (Q2198787/FGV/INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL/PC RJ/2022) Computadores trabalham

com arquivos com conteúdos distintos, e é comum encontrar na Internet sites que oferecem
downloads no formato “csv”.
Arquivos desse tipo contêm, primordialmente:
a) aplicativos;
b) áudio;
c) imagens;
d) texto;
e) vídeos.
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Vejamos alguns exemplos de extensões para cada uma das categorias de arquivos da questão:
• Aplicativos -.EXE;
• Áudio -.WAV,.MP3,.OGG;
• Imagens -.BMP,.JEPG,.PNG,.GIF;
• Texto -.TXT,.CSV (resposta da nossa questão, sendo arquivo de dados separados por
vírgula no formato texto);
• Vídeos -.WMV,.AVI,.MOV,.QT,.MP4, FLV.
Letra d.
059. (Q2250207/CESPE/CEBRASPE/ANALISTA

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR/
FUNPRESP-EXE/2022) Mateus, utilizando uma estação de trabalho, recebeu um e-mail do endereço cadastro@receita.blog.com.br, com o assunto “Atualize seu cadastro - CPF irregular” e
contendo o arquivo Atualização_Cadastral.exe, em anexo. No corpo do e-mail, há informações
de que se trata de um comunicado oficial da Receita Federal. Após abrir o e-mail, Mateus salvou o arquivo na pasta c:\dados\documentos_particulares\ do seu computador.
Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue os itens seguintes, acerca de
organização e de gerenciamento de arquivos e programas, e de aspectos relacionados à segurança da informação.
Para abrir o arquivo Atualização_Cadastral.exe, é suficiente realizar o seguinte procedimento: acessar a pasta c:\dados\documentos_particulares\, clicar com o botão direito do
mouse sobre o referido arquivo e, na lista de opções disponibilizada, selecionar Abrir com
→ Microsoft Word.

Essa é uma questão de gerenciamento de arquivos, que trata sobre a escolha de programa para
se abrir um arquivo. No entanto, o procedimento sugerido pela questão está errado, pois o arquivo referido não pertence à extensão do Word, sendo na verdade um arquivo executável, com
extensão.EXE. Pelo contexto da questão, sabemos que se trata de um golpe do tipo phishing,
contendo um arquivo que pode ser um malware e arquivos malware são executáveis.
Errado.
060. (Q1958361/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE TÉCNICO FORENSE/ITEP/2021) Na uti-

lização de um computador existe um programa que, além de gerenciar a execução de programas aplicativos, atua como a interface entre o usuário e o hardware do computador. O nome
desse tipo de programa é
a) software de prateleira.
b) aplicativo básico.
c) programa utilitário.
d) sistema operacional.
e) interface humano-computador.
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

142 de 163

INFORMÁTICA

Conceitos Básicos de Informática

Maurício Franceschini

O sistema operacional atua como uma interface entre o usuário e o hardware do computador,
permitindo que o usuário acesse os recursos físicos da máquina, sem se preocupar com detalhes técnicos de eletrônica computacional.
a) Errada. Software de prateleira é aquele software pronto relacionado alguma atividade, como
controle de estoque, que compramos ou baixamos da internet.
b) Errada. Aplicativos básicos podem ser aqueles nativos do sistema operacional, como calculadora.
c) Errada. Programas utilitários são aqueles que auxiliam no gerenciamento, configuração e
manutenção do sistema operacional.
e) Errada. Interface humano-computador é a função e não o nome que se deseja na questão.
Letra d.
061. (Q1755321/INSTITUTO AOCP/ENFERMEIRO/PREFEITURA DE JOÃO PESSOA/2021)

Um byte é composto por quantos bits?
a) 64
b) 32
c) 16
d) 8
e) 2

O bit é a menor unidade de medida de armazenamento de dados e tem esse nome por ser
uma combinação de dígito binário (binary digit – bit).1 byte é um conjunto de bits, mais
especificamente, 1 byte possui 8 bits. Na computação, diferenciamos Byte de bit por meio
da letra B ou b, sendo B maiúscula para Byte e b minúscula para bit (em algumas provas eles
utilizam bites).
Letra d.
062. (Q1819558/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE TÉCNICO FORENSE/ITEP/2021) Sua co-

lega de trabalho necessita criar uma planilha e lhe pediu ajuda para saber qual software ela
deve utilizar. Você sugere um software da suíte do LibreOffice. Considerando sua sugestão, assinale a alternativa que apresente corretamente o nome do software que a sua colega deverá
utilizar para criar a planilha.
a) Excel.
b) Calc.
c) Impress.
d) Lotus.
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e) Money.

LibreOffice é o pacote de escritório software livre, concorrente do MS Office e seu aplicativo de
planilha é o Calc. Veja as demais alternativas:
• Excel – planilha do MS Office.
• Calc – planilha do LibreOffice.
• Impress – apresentação de slides do LibreOffice.
• Lotus – correio eletrônico da IBM.
• Money – gerenciamento financeiro.
Letra b.
063. (Q1741741/INSTITUTO AOCP/TÉCNICO EM ENFERMAGEM/PREFEITURA DE JOÃO

PESSOA/2021) Considerando as grandezas computacionais, 2 Kilobytes correspondem a
quantos bytes?
a) 1024
b) 20486
c) 1000
d) 2048
e) 1048

Essa é uma questão que trata de unidades de medidas de armazenamento, com uma abordagem
mais preciosistas, ou seja, usa a base binária do kibi (KB ou kilobyte binário) e não o simples KB,
assim ficando 1KB = 1024 Bytes em vez de 1KB = 1000 Bytes. Então, 2 KB = 2.048 Bytes. Sendo
assim, nossa resposta é a letra D.
Letra d.
064. (Q1978259/QUADRIX/AGENTE FISCAL/CRTR 12/2021) Assinale a alternativa que

apresenta a unidade de medida convencional, em redes de computadores, que serve para determinar a quantidade de megabits transferidos por segundo.
a) MB
b) MB/s
c) Mbps
d) M/s
e) QMS
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Esta questão fala sobre unidade de medida de transferência de dados, a qual pode ser feita
originalmente por bits por segundo ou bps. No entanto, existem variações dessas medidas, assim como no bit e no Byte. No caso da questão, ele quer saber a transferência de megabits por
segundo, ou seja, Mbps. Se fosse em mega Bytes, a representação seria MB/s, na qual usamos
B maiúsculo para representar Bytes.
Letra c.
065. (Q2003612/FGV/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/FUNSAÚDE/2021) Assinale a op-

ção que indica a extensão que se aplica a um arquivo cujo conteúdo é resultado de operações
de compactação.
a) .docx.
b) .pdf.
c) .png.
d) .xlsx.
e) .zip.

Essa é uma questão que trata dos tipos, formatos ou extensões de arquivos, sendo que:
• .docx - é uma extensão de arquivos de texto do MS Word.
• .pdf - é uma extensão de arquivos da Adobe, a qual preserva conteúdo e formatação.
• .png - é uma extensão de arquivos de imagens.
• .xlsx - é uma extensão de arquivos de planilhas eletrônicas do MS Office.
• .zip - é uma extensão de arquivos de arquivos compactados.
Letra e.
066. (Q1650902/QUADRIX/ADVOGADO/CRECI MS/2021) O Windows 10, diferentemente

das versões anteriores, como o Windows 7 e o Windows 8, é um sistema operacional de uso
livre, ou seja, que não requer licença alguma.

O Windows, em todas as suas versões, é um sistema operacional de código fechado, de licença proprietária.
Errado.
067. (Q1926313/CESPE/CEBRASPE/TÉCNICO JURÍDICO-TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO/

PGDF/2021) Em geral, as licenças de código aberto concedem aos usuários de computador
permissão para usar software de código aberto para fins pacíficos, éticos, democráticos e formalmente registrados, sendo exigidas a identificação do usuário e a autorização expressa e
individualizada para uso do código sem taxa de licenciamento.
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Para que um software seja considerado livre, ele deve satisfazer às quatro seguintes liberdades:
• Liberdade 0: A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito.
• Liberdade 1: A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas
necessidades. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
• Liberdade 2: A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu
próximo.
• Liberdade 3: A liberdade de aperfeiçoar o programa, e redistribuir seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade possa se beneficiar.
Errado.
068. (Q1818682/INSTITUTO AOCP/PERITO CRIMINAL/ITEP/2021) O departamento em

que você trabalha irá fazer uma reunião que necessita ser a distância. Diante de uma gama
de softwares para essa reunião, você ficou de apontar dois que possibilitem o tráfego de som,
imagem e chat (bate-papo). Nesse sentido, você sugeriu corretamente as duas seguintes opções de softwares que, via internet, possibilitam a execução de reuniões a distância:
a) Gmail e Microsoft Outlook.
b) Facebook e YouTube.
c) Spotfy e Gmail.
d) Microsoft Teams e Zoom
e) Google meeting e Microsoft Outlook

Questão de classificação dos tipos de software quanto à sua funcionalidade, mais especificamente, softwares de videoconferência, cuja alternativa correta é a letra D, ou seja, MS Teams e
Zoom. Veja a classificação das demais alternativas:
• Gmail e Microsoft Outlook – ambos de correio eletrônico, sendo o Gmail um webmail e
o MS Outlook um cliente de e-mail.
• Facebook e YouTube.
• Spotfy e Gmail.
• Microsoft Teams e Zoom
• Google meeting e Microsoft Outlook
Letra d.
069. (Q1885405/QUADRIX/FARMACÊUTICO/CRF AP/2021) Acerca da instalação de perifé-

ricos, do programa Microsoft Excel 2013 e do sistema operacional Windows 10, julgue o item.
Um driver pode ser definido como um tipo de programa que permite que um dispositivo
(hardware) funcione.
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Questão de classificação dos tipos de software quanto à sua funcionalidade. O driver é um tipo
de software que permite que um dispositivo de hardware se comunique com o sistema operacional, ou seja, permite que o hardware funcione no computador. Portanto, questão correta.
Certo.
070. (Q2067620/FGV/TÉCNICO DE RADIOLOGIA/PREFEITURA DE PAULÍNIA/2021) Assi-

nale o tipo de arquivo (extensão) que em geral não apresenta redução significativa de tamanho
quando compactado por aplicativos do tipo WinZip ou WinRAR.
a) .csv
b) .docx
c) .jpg
d) .txt
e) .xlsx

Essa é uma questão que trata dos tipos, formatos ou extensões de arquivos, sendo que:
• .csv – extensão de arquivo de dados separados por vírgula em formato de texto.
• .docx – extensão de arquivo de texto do Word.
• .jpg – extensão de arquivo de imagem.
• .txt – extensão de arquivo de texto simples do Bloco de Notas.
• .xlsx – extensão de arquivo de planilhas eletrônicas do MS Office.
Letra c.
071. (Q2103329/INSTITUTO AOCP/ADMINISTRADOR/SANESUL/2021) Qual é o valor em

bytes correspondente a 7 kilobytes?
a) 7168 bytes.
b) 70024 bytes.
c) 7000 bytes.
d) 6048 bytes.
e) 7048 bytes.

Essa é uma questão que trata de unidades de medidas de armazenamento, com uma abordagem mais preciosistas, ou seja, usa a base binária do kibi (KB ou kilobyte binário) e não o
simples KB, assim ficando 1KB = 1024 Bytes em vez de 1KB = 1000 Bytes. Então, 7 KB = 7.168
Bytes. Sendo assim, nossa resposta é a letra A.
Letra a.
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072. (Q1858983/QUADRIX/FARMACÊUTICO FISCAL/CRF MA/2021) Assinale a alternativa

que apresenta o programa, compatível com o ambiente Windows, por meio do qual é possível
assistir a um vídeo com legendas.
a) VLC Media Player
b) Paint
c) NotePad++
d) Winrar
e) Cortana

Questão de classificação dos tipos de software quanto à sua funcionalidade.
• VLC Media Player- Software ou aplicativo de execução de áudio e vídeo.
• Paint- Software ou aplicativo de edição simples de imagens e figuras.
• NotePad++- Software ou aplicativo de bloco de notas que reconhece código de programação em algumas linguagens.
• Winrar- Software ou aplicativo de compactação de arquivos.
• Cortana- Software ou aplicativo assistente digital nativo do Windows 10.
Letra a.
073. (Q2091643/FGV/TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CÂMARA DE ARACA-

JU/2021) Apesar de contar com suporte a uma grande quantidade de componentes e periféricos, um sistema operacional necessita de software que o permita identificar e utilizar as
funções dos dispositivos conectados ao computador.
Trata-se do seguinte tipo de software:
a) instalador;
b) driver de dispositivo;
c) identificador de hardware;
d) enumerador de dispositivo;
e) CODEC.
Questão de classificação dos tipos de software quanto à sua funcionalidade. O driver é um
tipo de software que permite que um dispositivo de hardware se comunique com o sistema
operacional, ou seja, permite que o hardware funcione no computador. Portanto, gabarito da
questão é letra B.
Letra b.
074. (Q2087026/FGV/CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/IMBEL/2021) Uma edição pública do livro

Dom Casmurro, de Machado de Assis tem, numa página típica, aproximadamente 525 palavras, 3.000 caracteres incluindo os espaços, e 34 linhas.
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Sabendo-se que essa edição, com cerca de 110 páginas, está gravada num arquivo do tipo
“.txt”, sem gráficos, formatação ou figuras, assinale a melhor aproximação do tamanho total
desse arquivo.
a) 3,3 KB
b) 110 KB
c) 330 KB
d) 3,3 MB
e) 3,3 GB
Questão bem interessante que aborda uma forma inteligente de se calcular unidade de medida
de armazenamento de dados. O importante é lembrar-se que cada caractere de texto possui
1 Byte de tamanho. Então, se uma página possui 3.000 caracteres e o documento possui 110
páginas, então haverá 330.000 caracteres, que convertidos para Bytes, serão 330 KB.
Letra c.
075. (Q1885539/INSTITUTO AOCP/PERITO CRIMINAL/SESED/2021) Mexendo em seu

computador, você encontrou o arquivo “software_legal.iso”. Para verificar o conteúdo desse
arquivo, você deve fazer uso de qual software utilitário apresentado a seguir?
a) Microsoft Word.
b) Winrar.
c) Painel de controle.
d) Bloco de notas.
e) Leitores de arquivo ‘pdf’.

Arquivos de extensão.iso são arquivos compactados para instalação de programas. Sendo assim, o aplicativo que permitirá ler ou exibir o conteúdo de tal arquivo precisa ser um aplicativo
que leia arquivos compactados e, dentre a lista, temos apenas o Winrar, letra B.
Letra b.
076. (Q1650899/QUADRIX/ADVOGADO/CRECI MS/2021) O WinRAR é um programa gratui-

to que possui ferramentas destinadas à limpeza de arquivos desnecessários do sistema e
também à correção de erros no registro do Windows.

WinRAR é um aplicativo ou software utilitário para compactação de arquivos e é pago, ou seja,
cobra pela sua licença de uso. Portanto, questão errada.
Errado.

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

149 de 163

INFORMÁTICA

Conceitos Básicos de Informática

Maurício Franceschini

077. (Q1977155/IBFC/PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/SEED RR/2021) A seguinte

identificação:.rar e.zip referem-se a vários tipos de arquivos que recebem essas extensões e
são categorizados como:
a) de segurança
b) executáveis
c) compactados
d) de sistema

Os principais formatos ou extensões de arquivos compactados são.rar,.zip,.iso e.cab. Sendo
que os dois últimos estão relacionados a arquivos compactados de instalação de programas.
Letra c.
078. (Q2062183/FGV/AUXILIAR DE ENFERMAGEM/PREFEITURA DE PAULÍNIA/2021) Ma-

ria tem uma coleção de fotos, com um tamanho médio de 500 KB por foto. Considerando
essa média, assinale o maior número de fotos que poderiam ser armazenadas num pen drive de 8 GB.
a) 8.000
b) 16.000
c) 32.000
d) 64.000
e) 160.000

Esta é uma questão que exige um pouquinho de cálculos e para resolvê-la precisamos converter tudo para a menor unidade de medida. No entanto, a questão não foi detalhista, exigindo
aquele padrão de 1KB = 1024 Bytes, mas sim 1KB = 1000 Bytes. Desta forma, vamos converter
8 GB para KB, ou seja, multiplicamos 8 por 1000 e assim obtemos 8.000 MB; daí multiplicamos novamente por 1000 e obtemos 8.000.000 KB. Dividimos este valor pelo tamanho do
arquivo, que é 500 KB, dando como resultado exatamente 16.000 fotos, sendo exatamente a
alternativa B.
Letra b.
079. (Q1879032/IBFC/ASSISTENTE JURÍDICO/COHAB BANDEIRANTE/2021) Quanto aos

principais elementos de um computador, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:
(
(
(

) O Sistema Operacional não depende nem do Hardware, e nem do Software.
) O Software são os programas e aplicativos que fazem com que a máquina funcione.
) O Hardware corresponde aos componentes físicos do computador.
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a) V, F, F
b) V, V, F
c) F, V, V
d) F, F, V

(F) O sistema operacional depende sim do hardware, visto que a arquitetura de barramentos
precisa ser compatível, ou seja, para arquitetura de hardware de 32 bits, é necessário sistema
operacional de 32 bits; para arquitetura de 64 bits, igualmente.
(V) Softwares, aplicativos e programas são sinônimos e são o conjunto de instruções que determinam as tarefas que os dispositivos de hardware executarão, como salvar um arquivo no
disco, excluí-lo do disco, acessar uma webcam, imprimir um documento etc., todas essas são
instruções realizadas por meio dos softwares.
(V) Hardware é a parte física do computador, representada pelos dispositivos, tais como mouse, teclado, componentes de memória e processamento etc.
Letra c.
080. (Q1262865/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE DE CMEI/PREFEITURA DE CARIACICA–

ES/2020) Sobre Software Livre, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os usuários podem distribuir cópias sem autorização do autor do código.
b) Qualquer um pode estudar o código fonte.
c) Um usuário pode executar o programa para qualquer propósito.
d) Softwares livres e softwares de código aberto representam a mesma filosofia.

Muito cuidado, pois a questão pede a alternativa INCORRETA sobre conceitos de software
livre!!! Para que um software seja considerado livre, ele deve satisfazer às quatro seguintes
liberdades:
• Liberdade 0: A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito.
• Liberdade 1: A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas
necessidades. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
• Liberdade 2: A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu
próximo.
• Liberdade 3: A liberdade de aperfeiçoar o programa, e redistribuir seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade possa se beneficiar.
Porém, há uma certa confusão entre software de código aberto e software livre, sendo que
software de código aberto é aquele que disponibiliza seu código ao público, porém sem necessariamente garantir as mesmas liberdades do software livre descritas acima. Portanto, o item
errado é o D, visto que software de código aberto e software livre não são a mesma coisa.
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Letra d.
081. (Q1954412/IDIB/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/CÂMARA DE OURICURI/2020) Em um

computador, a velocidade do clock refere-se ao número de pulsos por segundo gerados por um
oscilador. A unidade de medida de frequência que representa a quantidade de pulsos gerados
em 1 (um) segundo é chamada de
a) Flops.
b) Hertz.
c) IPS.
d) RPM.

Esta questão fala sobre unidades de medidas na computação, sendo algumas delas mais conhecidas e outras menos. Seguem as unidades e suas definições:
• Flops – mede a quantidade de operações de ponto flutuante.
• Hertz - unidade de medida de frequência que representa a quantidade de pulsos gerados
em 1 (um) segundo.
• IPS – inches per seconds ou polegadas por segundos é uma unidade de medida de
velocidade.
• RPM – rotações por minutos, que também é uma unidade de medida de frequência, porém usada em objeto que executa um movimento circular, como CD e DVD.
Letra b.
082. (Q1585336/QUADRIX/BIBLIOTECÁRIO FISCAL/CRB 1ª REGIÃO/2020) Julgue o item,

relativo aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas.
O programa WinRAR serve para acelerar o processo de download de arquivos. Caso ele seja
configurado da forma correta, é possível diminuir o tempo de download em até 50%.

Essa questão possui uma parte correta e outra errada. A parte errada, que é a parte que torna a
questão errada, é seu início, na qual declara que o WinRAR é um programa acelerador de download, o que está errado, pois ele é um programa compactador de arquivos. A segunda parte da
questão está certa, pois ao compactar um arquivo, é possível que seu download seja reduzido
pela metade, pois um arquivo pode ser compactado em 50% de seu tamanho.
Errado.
083. (Q1175972/INSTITUTO AOCP/FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/PREFEITURA DE

CARIACICA–ES/2020) Acerca dos softwares utilitários, os compactadores de arquivos são
muito utilizados para que os arquivos compactados ocupem menos espaço em seu armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta a extensão de um arquivo compactado.
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a) .txt
b) .bmp
c) .zip
d) .mpeg

Essa é uma questão que trata dos tipos, formatos ou extensões de arquivos, sendo que:
• .txt – extensão de arquivo de texto simples sem formatação.
• .bmp – extensão de arquivo de imagem.
• .zip – extensão de arquivo compactado, ou seja, arquivos gerados pelo WinRAR ou Winzip.
• .mpeg – extensão de arquivo de imagem.
Letra c.
084. (Q1205644/QUADRIX/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/CRN 2/2020) Julgue o item,

relativo aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas.
Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB) e Petabyte (PB) são alguns dos exemplos de unidades de medidas usadas na informática.

Esta é uma questão que trata sobre unidade de medida de armazenamento de dados, sendo
que a unidade básica é o bit e sua variável primária é o Byte, que são 8 bits. O Byte também
possui suas variáveis que são:

Certo.
085. (Q1262853/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE DE CMEI/PREFEITURA DE CARIACICA–

ES/2020) Considerando que é necessário anexar um arquivo de 12 bytes em um sistema Web
que aceita apenas arquivos com tamanho máximo de 10 bytes, qual programa deve ser utilizado para resolver esse problema?
a) Adobe Reader.
b) Winrar.
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c) Outlook Express.
d) Conexão para a Área de Trabalho Remota.

O foco da questão é compactação de arquivo, pois precisamos diminuir o tamanho de um arquivo de 12 bytes para 10 bytes. O aplicativo que devemos usar neste caso é um compactador
de arquivos, que é o WinRAR. Veja as definições dos demais aplicativos:
• Adobe Reader – leitor de arquivos PDF.
• Winrar – compactador de arquivos.
• Outlook Express – aplicativo de correio eletrônico.
• Conexão para a Área de Trabalho Remota – aplicativo de acesso remoto.
Letra b.
086. (Q1196046/NC-UFPR/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/CÂMARA DE CURITIBA/2020)

Com relação a hardware e software, é correto afirmar:
a) Um Sistema Operacional é uma camada de software que opera entre o hardware e programas.
b) Os aplicativos de edição de texto, reprodução de mídia e editor gráfico são exemplos
de hardware.
c) Discos, memórias e portas USB são componentes de software.
d) O software é constituído de aplicativos e de circuitos eletrônicos.
e) A impressora é um exemplo de software, porque depende da instalação de aplicativo específico para funcionar.

Esta questão trata sobre a classificação dos softwares quanto à sua funcionalidade. Assim
sendo, o item A está correto, pois de fato um Sistema Operacional é uma camada de software
que opera entre o hardware e programas.
b) Errada. Todo e qualquer aplicativo é um software e não um hardware.
c) Errada. Discos, memórias e portas USB são componentes de hardware.
d) Errada. Os softwares são constituídos de instruções lógicas, desenvolvidas em algum tipo
de linguagem de programação.
e) Errada. Impressoras são exemplos de hardware.
Letra a.
087. (Q2115153/IBFC/ANALISTA ADMINISTRATIVO/EBSERH/2020) Leia a frase abaixo re-

ferente a Sistema Operacional e Software:
“Dentro dos vários Sistemas Operacionais que encontramos no mercado o _______ e o _______
se destacam atualmente.”
Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
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a) Outlook / Windows
b) Linux/ Oracle
c) Oracle / Windows
d) Linux/ Outlook
e) Linux/ Windows

Esta questão trata sobre a classificação dos softwares quanto à sua funcionalidade.
Assim sendo:
• Outlook – é um aplicativo de correio eletrônico.
• Windows – é um sistema operacional.
• Linux – é um sistema operacional.
• Oracle – é um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD).
Letra e.
088. (Q1435025/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/UFFS/2019) Con-

siderando um arquivo compactado utilizando o formato ZIP, assinale a alternativa correta.
a) O Windows 2010 necessita de um software compactador de arquivos de terceiros para manipular arquivos com essa extensão.
b) Diretórios não farão parte do arquivo compactado, apenas os arquivos que estiverem neles.
c) Uma senha de acesso pode ser atribuída a um arquivo ZIP.
d) Arquivos ZIP criados no Windows não podem ser abertos por softwares como 7-Zip e Winrar.
e) Um arquivo ZIP não permite adição de novos arquivos.

Esta questão trata sobre compactadores de arquivos.
a) Errada. O Windows 10 possui um compactador de arquivos nativo, que salva os arquivos no
formato.zip.
b) Errada. A compactação também engloba os diretórios.
c) Certa. É possível atribuir senha em arquivos compactados.
d) Errada. Tanto o aplicativo 7-Zip e WinRAR são compatíveis com a extensão.zip.
e) Errada. Um arquivo ZIP permite adicionar novos arquivos a ele.
Letra c.
089. (Q1580323/IBFC/ASSISTENTE SOCIAL/PREFEITURA DE CANDEIAS/2019) Assinale a

alternativa que corresponda a um Sistema Operacional que é considerado um software livre e
de código aberto.
a) Java
b) Windows
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c) MySQL
d) Linux

Dentre as alternativas da questão, apenas o Linux é um sistema operacional software livre de
código aberto. Na verdade, todo software livre possui código aberto, mas nem todo software
de código aberto é software livre. Seguem as descrições das demais alternativas:
• Java – linguagem de programação e plataforma de execução de código fonte.
• Windows - sistema operacional proprietário de código fechado.
• MySQL – sistema gerenciador de banco de dados software livre.
• Linux – sistema operacional software livre.
Letra d.
090. (Q1053594/QUADRIX/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/CRO AM/2019) Julgue o item,

relativo aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas.
Para que um computador possa funcionar corretamente, ele precisa de que o hardware e o
software trabalhem em conjunto.

Um computador é constituído tanto de software quanto de hardware, de forma que seu funcionamento depende de ambos.
Certo.
091. (Q1630438/QUADRIX/ANALISTA AMBIENTAL/PREFEITURA DE JATAÍ/2019) Assinale

a alternativa que apresenta o programa utilizado na geração do arquivo.
a) Word 2013
b) WinRAR
c) Adobe Acrobat Reader
d) Paint
e) Mozilla Firefox

A imagem em questão exibe um arquivo com extensão.rar, a qual pode ser gerada por um compactador de arquivos, que é o WINRAR.
Letra b.
092. (Q1051326/INSTITUTO AOCP/TÉCNICO EM CONTABILIDADE/UFPB/2019) Os sof-

twares podem ser classificados em três tipos: Software Básico, Software Aplicativo e Software
Utilitário. Dos itens a seguir, qual é considerado um Software Utilitário?
a) Microsoft Word.
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b) Microsoft Windows.
c) Adobe Photoshop.
d) Avast Antivírus.
e) Linux Mint.

Esta questão trata de classificação dos softwares quanto à sua funcionalidade, porém numa
categoria mais genérica. Portanto:
• Software Básico: são softwares essenciais ao funcionamento do computador, responsável por gerenciar os dispositivos de hardware ou também gerenciar os demais
softwares. Exemplos: sistemas operacionais (Windows e Linux); firmwares (BIOS e
UEFI); drivers.
• Software Aplicativo: são softwares com finalidade de executar tarefas do usuário, como
editores de texto (MS Word e LibreOffice Writer), planilhas eletrônicas (MS Excel e LibreOffice Calc), apresentações de slides (MS PowerPoint e LibreOffice Impress).
• Software Utilitário: são softwares que auxiliam na manutenção, configuração e gerenciamento dos sistemas operacionais, tais como compactadores de arquivos (WinRAR e
WinZip), gerenciadores de arquivos (Explorador de Arquivos do Windows e Nautilus do
Linux), antivírus (Kaspersky, Avast e AVG) etc.
Letra d.
093. (Q1040585/QUADRIX/ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO/CRESS SC/2019) Julgue

o item, relativo aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e
programas.
O WinRAR, um aplicativo destinado a compactar arquivos, permite que um arquivo seja aberto
e seu conteúdo seja exibido.

De fato, o WinRAR é um compactador de arquivos, o qual permite que os arquivos salvos no
formato.zip e.rar sejam por ele abertos ou permite apenas exibir seu conteúdo.
Certo.
094. (Q1414393/INSTITUTO AOCP/AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS/PREFEITURA

DE VITÓRIA/2019) Sobre software livre, assinale a alternativa correta.
a) Não podem ser instalados no Windows 7.
b) Tem falhas de segurança.
c) Podem ser distribuídos livremente.
d) Não podem ser utilizados para atividades que geram renda.
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Esta questão trata sobre software livre, sendo que a única característica verdadeira sobre esse
tipo de software é a letra C, ou seja, eles podem ser distribuídos livremente. A alternativa A
está errada, pois existem vários tipos de software livre, tal como o LibreOffice, o qual pode ser
instalado no sistema Windows.
Letra c.
095. (Q1635286/QUADRIX/AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL/PREFEITURA DE JATAÍ/2019) Na

informática, o processo que permite que programas sejam adicionados ao computador recebe o nome de
a) remoção.
b) instalação.
c) formatação.
d) otimização.
e) desfragmentação.

As ações relacionadas aos programas elencadas nas alternativas e suas respectivas descrições são as seguintes:
• Remoção – é a desinstalação de um programa do computador.
• Instalação – é a adição de um programa ao computador.
• Formatação – é a exclusão total de dados de um dispositivo de armazenamento.
• Otimização – é a organização para melhor desempenho de uma funcionalidade.
• Desfragmentação – é a organização dos blocos de arquivos no disco rígido para que
fiquem de forma contígua, ou seja, adjacentes aqueles que pertencem a um mesmo
arquivo ou programa, otimizando a performance do disco rígido.
Letra b.
096. (Q1096120/IADES/ESCRITURÁRIO/BRB/2019) Há diversos softwares e aplicativos, co-

nectados ou não à internet, que podem ser utilizados dentro do ambiente corporativo. Com
relação à utilização de tecnologias nos ambientes de trabalho, assinale a alternativa correta.
a) A utilização de navegadores web é estritamente proibida em ambientes de trabalho
corporativos.
b) O acesso à internet somente pode ser feito por meio de navegadores web, como Google
Chrome e Internet Explorer.
c) Existem alternativas de aplicativos móveis para a edição de documentos.
d) Os softwares do pacote Office são usados apenas por meio de autenticação de usuários.
e) O objetivo principal do Outlook é a edição de documentos.
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a) Errada. O uso de navegadores em ambientes de trabalho é essencial, especialmente no
acesso à página intranet de uma instituição.
b) Errada. A internet não se resume às páginas web, que é apenas o ambiente da World Wide
Web ou WWW ou apenas Web, pois a internet ainda é constituída pelos aplicativos de e-mail
(MS Oultook e Mozilla Thunderbird), aplicativos de mensagens instantâneas (Whatsapp, Skype),
aplicativos de videoconferência (Zoom, Google Meet e MS Teams).
c) Certa. O pacote MS Office também está disponível para dispositivos móveis.
d) Errada. Os aplicativos do MS Office permitem o uso sem realizar a autenticação, o que torna
a experiência do usuário limitada, por não ter acesso a alguns recursos.
e) Errada. O MS Oultook é um aplicativo de correio eletrônico e não de edição de documentos.
Letra c.
097. (Q1628251/QUADRIX/PSICÓLOGO/PREFEITURA DE JATAÍ/2019/ADAPTADA) O sis-

tema operacional Windows 10 e o editor de texto Word 2016 pertencem à categoria de software conhecida como
a) freeware.
b) shareware.
c) proprietário.
d) adware.
e) spyware.

O Windows 10 é um sistema operacional e o MS Word 2016 é um editor de texto, sendo ambos
softwares proprietários e de código fechado da Microsoft.
Letra c.
098. (Q1234487/NC-UFPR/FISCAL DE OBRAS E POSTURAS/PREFEITURA DE MATI-

NHOS/2019) Assinale a alternativa que apresenta a menor capacidade em Bytes para armazenar 500 MB.
a) 1 EB.
b) 1 GB.
c) 1 KB.
d) 1 PB.
e) 1 TB.

A questão está pedindo a próxima unidade de medida que consiga armazenar 500 MB, ou seja,
a unidade acima de MB, que é 1 GB, letra B. Veja que 500 MB também cabe em 1 TB, em 1 PB
e em 1 EB, porém ele pede a menor capacidade, ou seja, a unidade mais próxima de MB.
Letra b.
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099. (Q1412452/INSTITUTO AOCP/ASSISTENTE SOCIAL/PREFEITURA DE VITÓRIA/2019)

Para ser considerado um Software Livre, este deve conceder liberdade ao usuário para que ele
possa executar, copiar, distribuir, estudar, alterar e melhorar o software. Assinale a alternativa
que apresenta uma das liberdades essenciais que um usuário do Software Livre possui.
a) O usuário pode registrar ou patentear qualquer software livre não modificado e comercializá-lo.
b) Um usuário pode distribuir cópias de suas versões modificadas para outros, assim toda uma
comunidade pode se beneficiar de suas alterações.
c) Ao estudar como um software livre funciona, o acesso ao código fonte não é um requisito.
d) O usuário pode executar o programa como quiser, para qualquer propósito, exceto em situações que envolvam risco à segurança do usuário ou de outros.

Para que um software seja considerado livre, ele deve satisfazer às quatro seguintes liberdades:
• Liberdade 0: A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito.
• Liberdade 1: A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas
necessidades. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
• Liberdade 2: A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu
próximo.
• Liberdade 3: A liberdade de aperfeiçoar o programa, e redistribuir seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade possa se beneficiar.
Portanto, a alternativa correta é a B, que se enquadra na liberdade 2.
Letra b.
100. (Q1438043/INSTITUTO AOCP/ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS/UFPB/2019) Atual-

mente, existem diversos aplicativos utilitários utilizados para compactar e descompactar arquivos e pastas, compatíveis com o sistema operacional Windows 10. Com base no exposto,
assinale a alternativa que apresenta um exemplo de software utilitário que realiza a tarefa de
compactar/descompactar arquivos e pastas.
a) WINAMP
b) EVERNOTE
c) EVO
d) WINRAR
e) CCLEANER

Veja abaixo as funcionalidades de cada um dos aplicativos:
• WINAMP – aplicativo player de áudio e vídeo.
• EVERNOTE – aplicativo de anotações em formato livre para nuvem.
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• EVO – é um aplicativo CRM, que é a sigla usada para Customer Relationship Management ou Gerenciamento de Relacionamento com Clientes e se refere ao conjunto de
práticas, estratégias de negócio e tecnologias focadas no relacionamento com o cliente.
• WINRAR – utilitário compactador de arquivos.
• CCLEANER – utilitário para gerenciamento e manutenção do sistema operacional.
Letra d.
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Chegamos, assim, ao fim dessa maratona de questões! Espero que você tenha gabaritado
todas elas. Ah!!!! faz o seguinte: vai lá nas avaliações dessa aula, diz pra mim o quanto você
gostou dessa aula e quantas questões você gabaritou, beleza? Eu lerei sua avaliação assim
que você a fizer, pois eu leio todos os comentários das avaliações dos meus alunos!
Se você quiser fazer parte da minha rede social, siga-me em:

Parabéns por ter chegado até aqui! Parabéns por não ter desistido e parado antes de terminar todas as questões! Você é uma pessoa vencedora, campeã mesmo!
Estou muito orgulhoso de você!!!!
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