
INFORMÁTICA

Conceitos básicos de computação. Componentes de Hardware e software de computadores. 

01-  Qual das opções abaixo se refere a uma memória de alta velocidade e que está entre a 
memória  RAM  e  o  processador,  tornando  mais  veloz  a  comunicação  entre  estes  dois 
componentes? 
a) CPU 
b) ROM 
c) CACHE 
d) HD 
e) BIOS 

02- Os dados “circulam” entre os dispositivos internos do computador através de “vias” que ligam 
estes dispositivos. Estas “vias”, na placa-mãe, são chamadas de: 
a) USB. 
b) barramentos. 
c) placa de rede. 
d) HD. 
e) drives. 

03- Analise as afirmações abaixo e marque a opção correta: 
a)  Mainframes  são  computadores  de  pequeno  porte  e  baixo  custo,  que  se destinam ao  uso 
pessoal ou por um pequeno grupo de indivíduos. 
b) Um computador pessoal (ou PC) tem um custo elevado e é um computador de grande porte. 
c) Os dados contidos na memória RAM são guardados permanentemente, mesmo ao desligar o 
computador. 
d) O HD tem seus dados apagados quando o computador é desligado. 
e) Gabinete é o local onde todos os componentes principais se encontram. Um deles é a Placa-
Mãe, usada para conectar todos os outros componentes e periféricos entre si. 

04-  Dos componentes listados abaixo, é indispensável que o computador possua, para que ele 
funcione: 
a) memória RAM. 
b) Pen Drive. 
c) Drive de DVD. 
d) impressora. 
e) mouse. 

05- Ao ligarmos o computador, uma série de testes é feita na máquina para constatar que todos os 
seus componentes estão funcionando.  O sistema básico de entrada/saída,  executado por  um 
computador sempre que este é ligado, é denominado de: 
A) Windows 
B) MS DOS 
C) BIOS 
D) ROM 
E) RAM 

06- Os computadores possuem Hardware e Software. Com relação a esses dois termos, podemos 
afirmar que: 
A) Hardware é a parte lógica do computador, ou seja, é o conjunto de programas desenvolvidos 
pelo usuário e Software é o sistema operacional. 



B) Hardware é a parte física do computador. Software é o conjunto de máquinas e equipamentos 
que compõem o computador. 
C) Hardware é o disco rígido e o software é o disco flexível. 
D) Hardware é o computador físico (CPU, componentes e equipamentos). Software é o conjunto 
de programas que a máquina pode executar. 
E) N.R.A. 

07 – Geralmente, o equipamento que apresenta a maior capacidade de armazenamento de dados 
em um microcomputador é o (a): 
a) Pen Drive 
b) Disco Rígido (HD) 
c) Memória RAM 
d) Memória ROM 
e) CD-ROM 

08-  Relacione  os  elementos  da  arquitetura  básica  de  um computador,  com suas  respectivas 
características: 
1) CPU 
2) Memória RAM 
3) Memória ROM 
4) Memória Cache 
5) Periféricos 
( ) Memória que aumenta a rapidez no processamento das informações. 
( ) Memória que não perde informações, mesmo quando a energia do computador é desligada. 
( ) Memória volátil que armazena informações apenas temporariamente. 
( ) Qualquer dispositivo externo à unidade de processamento que permite a entrada e/ou saída de 
dados. 
( ) Consegue efetuar bilhões de cálculos em um segundo. 
A seqüência numérica correta, de cima para baixo, é: 
a) 1, 5, 3, 4, 2 
b) 4, 5, 2, 3, 1 
c) 2, 1, 3, 4, 5 
d) 4, 3, 2, 5, 1 
e) 1, 2, 3, 4, 5 

09- Para que dois ou mais computadores se comuniquem através da linha telefônica é necessário 
que  estes  estejam  equipados  com  um  periférico  de  entrada  e  saída  que  auxiliará  nesta 
comunicação, estamos falando do(a): 
a) Fax 
b) Placa de Rede 
c) Mouse 
d) Placa de Som 
e) Modem 

10– No computador existem vários tipos de mídias que armazenam informações. A menor unidade 
de armazenamento de dados em um computador é: 
a) o byte. 
b) o bit. 
c) o binário. 
d) a ROM. 
e) a RAM. 



Gabarito
01. C 
Comentários: A memória  de  alta  velocidade  e  que  se  localiza  entre  a  memória  RAM  e  o 
processador  e  que  aumenta  a  velocidade  de  comunicação  entre  estes  dois  componentes 
(processador  e  RAM)  e  a  memória  CACHE.  Hoje  em  dia,  a  memória  CACHE  se  localiza, 
fisicamente, no processador. 

02. B 
Comentários: As “vias” por onde circulam os dados, dentro do computador, são chamados de 
barramentos. Os barramentos permitem a interligação entre os dispositivos internos e externos do 
computador como: CPU, memórias e outros periféricos. 

03. E 
Comentários: 
a) FALSA. Mainframes  são computadores de grande porte e alto custo, e que normalmente se 
destinam ao uso em grandes empresas. 
b) FALSA. Um computador pessoal (ou PC) tem um custo baixo e é um computador de pequeno 
porte. 
c) FALSA. Os dados contidos na memória RAM não são guardados permanentemente (volátil) ao 
desligarmos o computador. 
d) FALSA. O HD é uma memória permanente, ou seja, seus dados são preservados quando o 
computador é desligado. 
e)  VERDADEIRA.  Gabinete  é  o  local  onde  todos  os  componentes  principais  (processador, 
memórias, drives, ...) se encontram e é onde fica a Placa-Mãe, usada para conectar todos os 
componentes e periféricos entre si através dos “barramentos”. 

04.  A 
Comentários: O único componente indispensável para que o computador funcione é a memória 
RAM. Todos os outros itens apresentam equipamentos que, embora importantes para o usuário, 
não são necessários para que o computador funcione. 

05. C 
Comentários: O BIOS é um programa de computador pré-gravado na memória ROM (firmware) 
executado pelo computador quando este é ligado. O BIOS é responsável pelo suporte básico de 
acesso ao hardware, e também por iniciar a carga do sistema operacional. A sigla BIOS vem do 
inglês e significa “Basic Input/Output System” ou “Sistema básico de entrada e saída”. 

06. D 
Comentários:  Para resolvermos esta questão, basta lembrarmos que: 
Hardware = corresponde à parte física do computador, são todos os equipamentos que o compõe. 
Software = parte lógica do computador. São todos os programas instalados na máquina e são eles 
que fazem a parte física (hardware) funcionar. 
Portanto, a resposta correta é a alternativa D 

07. B 
Comentários:  Hoje em dia,  a capacidade de armazenamento de cada um dos equipamentos 
citados nas opções varia em torno de: 
Pen Drive = 1GB a 16GB 
Disco Rígido (HD) = 160GB a 1TB (TeraByte) 
Memória RAM = 1GB a 4GB 



Memória ROM = alguns MB 
CD-ROM = 700MB 
Logo, o equipamento que tem a maior capacidade de armazenamento é o Disco Rígido (HD), 
alternativa B. 

08. D 
Comentários: Memória que aumenta a rapidez no processamento das informações = Cache. 
Memória que não perde informações, mesmo quando a energia do computador é desligada = 
ROM (o HD também não perde as informações ao desligar o computador) 
Memória volátil que armazena informações apenas temporariamente = RAM. 
Qualquer dispositivo externo à unidade de processamento que permite a entrada e/ou saída de 
dados = Periférico. 
Consegue efetuar bilhões de cálculos em um segundo = CPU (processador). 
Logo, a sequência correta é: 4, 3, 2, 5, 1. (opção D) 

09. E 
Comentários: O equipamento que realiza a comunicação de dois ou mais computadores através 
da linha telefônica é o Modem (modulator/demodulator). A placa de rede até faz a comunicação 
entre vários computadores, mas não utiliza a linha telefônica para isto.  As outras opções são 
completamente absurdas! 
Daí a alternativa correta é a opção E. 

10. A 
Comentários: Cuidado, pois esta questão é uma pegadinha!!! 
bit = menor unidade de dados que pode ser “lida” (processada) pelo computador. 
Byte = menor unidade de dados que pode ser armazenada. 
Portanto, como o enunciado pede a menor unidade que pode ser armazenada, então a resposta é 
o Byte! Opção correta = Letra A. 


