
Informática

01. Em redes o termo WAN para redes de computadores é a abreviação de  Wide Area Network.

02. O número 10.28.172.256 pode representar um endereço de um número IP válido a um 
microcomputador em uma rede ou na internet.

03. Uma Extranet pode ser uma rede de computadores de uma empresa, com servidor Web e 
protocolo TCP/IP, que se comunica com outra rede Web de outra empresa.

04. Em conexão DIAL-UP é possível a utilização de um canal telefônico comum, para fazer uma 
chamada telefônica e simultaneamente navegar pela Internet.

05. Uma rede Intranet projetada para o processamento de informações em uma organização, em 
geral utiliza os recursos Web e o protocolo TCP/IP.

06. Placa de fax modem e Placa de rede constituem respectivamente equipamentos ou periféricos 
necessário para permitir que um usuário acesse a Internet por meio de um computador PC 
compatível, integrante de uma rede LAN (local área network) ou de uma rede dial-up.

07. Placa de rede Ethernet 10/100 é um periférico que você instala em um computador para 
conectar-se a rede local de computadores.

08. Quando visitamos um site, achamos um arquivo interessante para fazer download. Ao efetuar 
esse procedimento, o arquivo solicitado será gravado por padrão na Pen Drive.

09.Em um browser é possível chegar a uma página web do seu interesse digitando a URL 
correspondente, o endereço de um arquivo ou objeto na Internet.

10. Outlook, Live Mail e Thunderbird são alguns programas de correio eletrônico que organizam 
em pastas mensagens enviadas e recebidas e gerencia contatos para comunicação através da 
internet.

Gabarito: 

01. C
Comentário: WAN é o termo dado a redes com grandes distâncias e significa espaçosa, grande, 
gigante.

02. E
Comentário: Todo número IP tem 4 partes, não podendo iniciar ou terminar com zero´s e no 
máximo até 255 em cada parte.

03.C
Comentário: Uma Rede privada com todo funcionamento de uma Intranet, páginas, e-mails, 
comunicação, troca de arquivos e TCP/IP com acesso externo.

04. E
Comentário: Não é possível através de uma conexão simples discada acesso a internet e 
utilização da linha de outra forma. Somente na conexão ADSL possível fazer uma chamada 



telefônica e simultaneamente navegar pela Internet.

05. C
Comentário: Intranet é uma rede de computadores restrita, baseada na Internet que utiliza os 
serviços e funcionalidades da mesma.

06. E
Comentário: A Placa de fax modem conecta seu computador em uma rede DIAL-UP e Placa de 
rede a uma rede local LAN.

07. C
Comentário: Em uma rede local de computadores são conectados através de placa de rede 
Ethernet com cabo UTP no conector RJ-45 a velocidades geralmente FASTEthernet 10/100 Mbps.

08. E
Comentário: Por padrão arquivos de download e salvos são guardados diretamente no disco 
rígido, porém se direcionados podem ainda ser salvos em outras memórias como disquete e pen 
drive.

09. C
Comentário: Um navegador (browser) visualiza páginas na internet (web) através do endereço da 
página por completo, sua URL.

10. C
Comentário: Outlook, Live Mail e Thunderbird são programas de gerenciamento de correio 
eletrônico (mensagens eletrônicas) possibilitando organizar mensagens, contatos e tarefas.


