
INFORMÁTICA

01. O  protocolo  FTP,  integrante  do  conjunto  de  protocolos  TCP/IP,  é  responsável  pela
autenticação dos usuários de correios eletrônicos no processo de envio de mensagens de e-mail.

02. O POP3 é o protocolo utilizado para garantir que todos os acessos à Internet terão o endereço
da estação, na rede interna, substituído pelo endereço da interface do servidor/roteador com o
POP3 habilitado.

03. Um Firewall é um programa que tem como um de seus objetivos proteger uma rede contra
acessos e tráfego indesejado, com origem na Internet.

04. Um Driver de Dispositivo é um programa que permite que um dispositivo, como uma placa de
rede,  se  comunique  com  o  Sistema  Operacional,  os  drivers  de  dispositivo  são  carregados
automaticamente quando o computador é inicializado.

05. Com  relação  à  memória  de  acesso  aleatório  (RAM),  o  termo  “aleatório”  significa  que  o
processador,  ao  buscar  um  dado,  deve  varrer  aleatoriamente  todas  as  células  de  memória
existentes no computador, até encontrar o dado desejado.

06. A linguagem  padrão  para  a  programação  de  sites  na  Web que  possibilita  que  todas  as
ferramentas de navegação da Web exibam o conteúdo do site é conhecida como HTML.

07. As memórias internas de um computador são de dois tipos básicos, ou seja, a memória RAM,
baseada  em  chips  semicondutores,  que  não  é  volátil  e  compõe  a  memória  principal  do
microcomputador, e a memória ROM, que é volátil e que normalmente armazena o BIOS.

08. Os investimentos  na área de  segurança da  informação têm crescido em paralelo  com o
crescimento do comércio eletrônico na Internet.  Com relação aos conceitos  de segurança da
informação é correto afirmar que a integridade de mensagens é a habilidade de se ter certeza de
que a mensagem remetida chegará ao destino podendo ser modificada.

09. Quando se abre um documento do Word, esse documento será copiado do disco rígido para a
memória, porque a memória permite um acesso muito mais rápido para que se faça modificações
nesse  documento.  Quando  se  edita,  ou  seja,  quando  se  modifica  esse  documento,  as
modificações surgem instantaneamente na tela, mas enquanto não são salvas no disco rígido,
elas não se tornam efetivas.
Analisando o texto acima, é correto afirmar que o termo “a memória” indica a memória RAM.

10. O BIOS – Basic Input  /  Output  System (sistema básico de entrada e saída) é a primeira
camada  de  software  do  sistema,  responsável  por  “dar  a  partida”  no  micro.  O  BIOS  fica
armazenado em um chip na placa mãe.



GABARITO

01. E
Comentário: Um dos protocolos utilizados no envio de e-mails é o SMTP. FTP significa protocolo
de transferência de arquivos.

02. E
Comentário:  O  POP3  é  um  protocolo  utilizado  no  acesso  remoto  a  uma  caixa  de  correio
eletrônico.

03. C
Comentário: Firewall é o nome dado ao dispositivo de uma rede de computadores que tem por
objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede.

04. C
Comentário:  O  driver  faz  a  comunicação  entre  o  dispositivo  de  hardware  e  o  Sistema
Operacional, permitindo que o software trabalhe com aquele dispositivo. Se por algum motivo o
driver não estiver funcionando direito, a comunicação entre o software e o dispositivo pode sofrer
erros, ou mesmo falhar completamente.

05. E
Comentário:  “Aleatório”,  aí,  significa  que  é  possível  acessar  diretamente  qualquer  célula  da
memória que Você conhece a linha e a coluna que cruzam essa célula.

06. C
Comentário:  HTML é  uma linguagem  de  marcação  utilizada  para  produzir  páginas  da  Web.
Documentos HTML podem ser representados por navegadores.

07. E
Comentário: O correto é que a memória RAM é volátil e a ROM não é volátil.

08. E
Comentário: Na verdade, a mensagem chegará ao destino sem ser modificada.

09. C
Comentário: A memória RAM permite a leitura e a escrita, utilizada como memória primária em
sistemas eletrônicos digitais.

10. C
Comentário:  O  BIOS  é  um  programa  de  computador  pré-gravado  em  memória  permanente
executado por um computador quando ligado. Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao
hardware, bem como de iniciar a carga do sistema operacional. 


