
INFORMÁTICA

01. Protocolo da Internet responsável pelo envio de mensagens eletrônicas.
a) FTP
b) HTTP
c) SMTP
d) POP
e) IMAP

02. Protocolo responsável pelo recebimento de mensagens eletrônicas, e-mails, na Internet.
a) HTTP
b) POP
c) FTP
d) IRC
e) HTTPS

03. Protocolo de Internet que permite o carregamento de páginas em um computador codificando-
as.
a) POP
b) IMAP
c) SMTP
d) HTTPS
e) IRC

04.  A velocidade de transmissão em banda larga por linha telefônica é encontrada no mercado
brasileiro em torno de:
a) 1 GHz.
b) 100 KB
c) 10 Milímetros.
d) 1 TB.
e) 10 Mbps.

05. Conexão realizada junto a Internet através de linha telefônica, com alta velocidade é realizada
através de um(a):
a) Fax Modem.
b) Cable Modem.
c) ADSL Modem.
d) Wireless Modem.
e) Placa Ethernet.

06. Uma conexão em rede local pode ser realizada através de um(a):
a) Cable Modem.
b) Fax Modem.
c) Wireless Modem.
d) Placa Ethernet.
e) ADSL Modem.

07. Em uma praça de alimentação de um shopping é possível conectar seu computador móvel
através de um(a):
a) Fax Modem.
b) Cable Modem.



c) ADSL Modem.
d) Wireless Modem.
e) Placa Ethernet.

08.  Um documento  do  MS Word  baixado  em um processo  de  download  através do  Internet
Explorer 9 utiliza:
a) o protocolo HTTP.
b) o protocolo FTP.
c) o protocolo POP.
d) o protocolo SMTP.
e) o protocolo IRC.

09. É possível adicionar páginas do interesse do usuário a pasta Favoritos através do menu:
a) Arquivo.
b) Editar.
c) Favoritos.
d) Inserir.
e) Exibir.

10. É possível limpar informações de navegação guardadas pelo processo de histórico através do
menu:
a) Ferramentas.
b) Editar.
c) Arquivo.
d) Exibir.
e) Inserir.

GABARITO

01. C
Comentário:  O Protocolo  FTP trabalha  no  processo  de  transferência  de  arquivos,  HTTP no
carregamento de páginas, POP e IMAP no recebimento de mensagens eletrônicas.

02. B
Comentário:  O Protocolo  FTP trabalha  no  processo  de  transferência  de  arquivos,  HTTP no
carregamento  de  páginas,  HTTPS  carrega  páginas  com  maior  segurança  fazendo  uso  de
criptografia e IRC para comunicação.

03. D
Comentário:  O Protocolo  FTP trabalha  no  processo  de  transferência  de  arquivos,  HTTP no
carregamento  de  páginas,  HTTPS  carrega  páginas  com  maior  segurança  fazendo  uso  de
criptografia, IRC para comunicação e POP e IMAP no recebimento de mensagens eletrônicas.

04. E
Comentário:  A velocidade em uma conexão é medida através bits  enviados e recebidos por
segundo.

05. C
Comentário: Um Fax Modem permite conexão discada com a internet, Cable Modem banda larga
através de cabo, Wireless Modem conexão sem fio e uma Placa de Ethernet é uma placa de rede
na que conecta computadores em rede.



06. D
Comentário: Um Fax Modem permite conexão discada com a internet, Cable Modem banda larga
através de cabo, Wireless Modem conexão sem fio e ADSL Modem banda larga através da linha
telefônica.

07. D
Comentário: Um Fax Modem permite conexão discada com a internet, Cable Modem banda larga
através de cabo, ADSL Modem banda larga através da linha telefônica e uma Placa de Ethernet é
uma placa de rede na que conecta computadores em rede.

08. B
Comentário:  O Protocolo  FTP trabalha  no  processo  de  transferência  de  arquivos,  HTTP no
carregamento  de  páginas,  HTTPS  carrega  páginas  com  maior  segurança  fazendo  uso  de
criptografia, IRC para comunicação e POP e IMAP no recebimento de mensagens eletrônicas.

09. C
Comentário: Páginas podem ser adicionadas a pasta favoritos através do menu favoritos.

10. A
Comentário:  O  menu  ferramentas  permite  a  exclusão  de  arquivos  temporários  de  internet,
cookies e histórico.


