
INFORMÁTICA

01. Um ambiente de correio eletrônico:
a) permite que determinado usuário compartilhe a mesma mensagem de correio eletrônico 
em distintas máquinas através do protocolo POP.
b) tradicional não oferece grande segurança, visto que o conteúdo de mensagens pode ser obtido
através da captura de pacotes no meio físico.
c) permite que determinado módulo servidor comunique-se com outro módulo servidor de correio
da rede através do protocolo POP.
d)  associado   a   um   servidor   Web   não   permite   que   uma  mensagem  possa  ser
visualizada através de um navegador.
e) funciona apenas em redes Internet, não sendo possível sua utilização em redes Intranet.

02. Em   uma   rede   de   computadores,   as   regras   e convenções utilizadas na “conversação”
entre computadores são usualmente chamadas de:
a) protocolos. 
b) topologias. 
c) arquiteturas. 
d) drivers. 
e) links.

03. A  troca  de  mensagens  entre  dois  usuários  do  correio  eletrônico  exige  a  utilização  de
aplicativos cliente de e-mail e protocolos de comunicação. Ao enviar uma mensagem o correio
eletrônico  utilizará  um aplicativo  cliente de e-mail  e  o  protocolo  _______ para  depositá-la  no
servidor de e-mail do destinatário. A transferência de mensagens recebidas entre o servidor e o
cliente de e-mail   requer   a   utilização   de   outros   programas   e   protocolos,   como   por
exemplo   o protocolo _______. Para completar corretamente o texto acima as lacunas devem ser
preenchidas, respectivamente, por:
a) SMTP IMAP
b) IMAP POP
c) MUA SMTP
d) POP IMAP
e) MTA SMTP

04. A fim de atribuir níveis de segurança a zonas da internet,  tais como Intranet local e sites
restritos, entre outras, 
solicita-se que o Internet Explorer, versão 6, seja configurado para tal. Uma das formas de realizar
essa operação é por meio do acesso à janela:
a) Segurança, dentro de Opções da Internet no menu Ferramentas.
b) Windows Update, mediante o acionamento do menu Arquivo.
c) Configurações de Web, dentro de Opções da Internet no menu Exibir.
d) Barra de ferramentas, no menu Editar.
e) Propriedades, dentro de Opções da Internet no menu Ferramentas.

05. Observe as seguintes definições:
I. Aplicativo Web específico para uso interno de uma corporação.
II. tráfego Web, comumente no padrão: xxxxxxx@yyyyyyyy.com.br.
III. tráfego Web, comumente no padrão: http://www.xxxxxxxxxx.com.br.

Correspondem, respectiva e conceitualmente, às definições acima
a) Intranet; endereço de site da Web e hipermídia.



b) MS-Word; endereço de site Web e hipertexto.
c) Internet; hipermídia e endereço de correio eletrônico.
d) Intranet; endereço de correio eletrônico e endereço de site Web.
e) MS-Excel; Internet e endereço de correio eletrônico.

06. Associe   os   componentes   da   Tabela   1   com   os   conceitos  apresentados na Tabela 2.

 

Tabela 1 

I - nternet 

II - Internet Explorer 

III - e-mail

IV - Intranet

 

Tabela 2

1 função de acesso e exibição de páginas 

(browser)

que transitam em redes de tecnologia web

2 mensagem eletrônica

3 rede de tecnologia Web, restrita ao âmbito 

de uma empresa ou órgão

4 rede universal de tecnologia Web

São corretas as associações:
a) I-1, II-4, III-2 e IV-3.
b) I-2, II-3, III-4 e IV-1.
c) I-3, II-4, III-2 e IV-1.
d) I-4, II-3, III-1 e IV-2.
e) I-4, II-1, III-2 e IV-3.

07. Em uma página aberta no Internet Explorer, após “clicar” com o mouse dentro da página, o 
profissional pressiona uma combinação de teclas CTRL+F. Com esta operação ele pretende:
a) fazer a correção ortográfica no texto da página presente.
b) abrir o menu de opções da Internet.
c) exibir a barra de ferramentas.
d) exibir codificação Europeu ocidental (Windows).
e) localizar uma palavra ou um texto na página presente.

08. No   serviço   de   correio   eletrônico   utilizando   o   MS-Outlook   Express,   a entrega das 
mensagens é realizada normalmente pelo protocolo:
a) SNMP. 
b) SMTP. 
c) POP3. 
d) IMAP4.  
e) X.500.

09. Um firewall tradicional:
a) permite realizar filtragem de serviços e impor políticas de segurança.
b)  bem  configurado  em  uma  rede  corporativa  realiza  a  proteção  contra  vírus,  tornando-se
desnecessária a aquisição de ferramentas antivírus.
c) protege a rede contra bugs e falhas nos equipamentos decorrentes da não atualização dos
sistemas operacionais.



d) evita colisões na rede interna e externa da empresa, melhorando, com isto, o desempenho do
ambiente organizacional.
e) deve ser configurado com base em regras permissivas (todos podem fazer tudo o que não for
proibido),   restringindo-se   acessos   apenas   quando   necessário,   como   melhor   política   de
segurança.

10. Programa   malicioso   que,   uma   vez   instalado   em   um microcomputador,   permite   a   
abertura   de   portas,  possibilitando   a   obtenção   de informações não autorizadas, é o:
a) Firewall.
b) Trojan Horse.
c) SPAM Killer.
d) Vírus de Macro.
e) Antivírus.

GABARITO

01. B
Comentário: Sim, os e-mails podem ser capturados com facilidade por meio de Sniffers.

02. A
Comentário:  Protocolos.  Assim  como  nós  seres  humanos  temos  idioma,  os  computadores
“conversam” usando protocolos.

03. A

04. A

05. D

06. E

07. E
Comentário:  CTRL + F é o comando Localizar nesta página (para encontrar palavras em um
texto).

08. C
Comentário:  Portanto, quem faz a entrega ao usuário por padrão, no Outlook, é o POP3 (ou
POP).

09. A

10. B
Comentário: Cavalo de Troia


