
INFORMÁTICA

01.  O protocolo HTTP e SMTP são linguagens de comunicação, protocolos, utilizados para se 
efetivar a comunicação através de correio eletrônico.

02. MP3  é  uma  das  extensões  mais  utilizadas  para  arquivos  de  áudio  digital  no  ambiente 
Windows.

03. A linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada na programação de sites para a Web, 
que possibilita que todas as ferramentas de navegação da Internet exibam o conteúdo do site, é 
conhecida como HTML.

04. Intranet é uma rede organizacional interna modelada sobre a Web, que utiliza a infraestrutura 
de rede já  existente em uma empresa,  os padrões de comunicação da Internet  e o software 
desenvolvido para a Internet.

05. Home Page é uma página em um site empresarial e Página Inicial a principal deste mesmo 
site.

06. Dial-up  é  um termo utilizado  na  Internet  para  designar  o  ato  de  copiar  arquivos  de  um 
computador remoto para a máquina do usuário, via FTP.

07. Em uma conexão os dados transferidos pelo protocolo HTML podem conter apenas texto.

08. Em uma conexão os dados transferidos pelo protocolo HTTP podem conter texto, áudio ou 
imagens.

09.  Em uma página cujo endereço de um site  na Internet  www.nomedosite.br,  do qual  foram 
suprimidos um ponto e uma abreviatura de três letras, normalmente indica que se trata de um site 
do tipo genérico.

10.  Um Firewall  efetivamente  coloca uma barreira entre a rede corporativa  e o lado externo, 
protegendo o perímetro e repelindo hackers. Ele age como um único ponto de entrada, através do 
qual todo o tráfego que chega pela rede pode ser auditado autorizado e autenticado.

GABARITO

01. E
Comentário: HTTP é um protocolo, linguagem de comunicação, utilizada no carregamento de 
páginas web através de navegadores.

02. C
Comentário:  WAV,  WMA e  MP3  são  as  extensões  de  arquivos  mais  utilizadas  no  ambiente 
Windows. MPG, WMV e AVI são extensões de vídeo.

03. C
Comentário:  As  páginas  são  geralmente  desenvolvidas  em  HTML  com  linguagens  de 
programação como ASP, PHP e JAVA para acesso a banco de dados como SQL e Oracle.



04. C
Comentário: Toda rede local que tiver os recursos da internet disponíveis na rede com a estrutura 
e seu funcionamento pode ser chamada de Intranet.

05. E
Comentário:  Home Page é  a  página  principal  do site  e  Página Inicial  a  página  principal  do 
navegador do computador.

06. E
Comentário: Download é o ato de copiar informações de um computador remoto para a máquina 
do usuário, via FTP.

07. E
Comentário: HTML não é um protocolo, mas sim a linguagem de programação que páginas da 
internet são desenvolvidas. 

08. C
Comentário:  O  protocolo  HTTP  permite  transferir  através  de  navegadores  informações  de 
paginas em HTML com recursos de imagem, áudio, vídeo e texto.

09. C
Comentário:  As três letras supridas referenciam o tipo do site apresentado,  quando supridos 
representam o mesmo como genérico.

10. C
Comentário:  Um firewall  é  um filtro  que impede a entrada por  invasões a  informações e ao 
sistema de forma não autorizada, impedindo assim problemas a integridade das informações.


