
INFORMÁTICA

Questões comentadas pelo professor Cléber Marques, do Cursos Educar

01.  (TRE-RN/2005)  Memória  de  alta  velocidade,  normalmente  composta  por  registradores,  que 
contribui para aumento de velocidade em operações repetidas: 
a) Disco óptico. 
b) RAM. 
c) ROM. 
d) HD (Winchester). 
e) Cache. 

02. (TRE-RN/2005) Com relação ao hardware da plataforma IBM-PC, a 
a) interface PCI é um dispositivo do tipo E/S, concebido especialmente para otimizar a conexão 
gráfica das placas de vídeo com o monitor. 
b)  RAM,  ao  contrário  da  memória  ROM,  é  uma  memória  de  armazenamento  definitivo  e  seu 
conteúdo somente é alterado ou apagado através de comandos específicos. 
c) RAM é uma memória de armazenamento temporário, enquanto a memória ROM é um tipo de 
memória que não perde informações, mesmo quando a energia é desligada. 
d) Unidade de Aritmética e Lógica passou a ocupar o mesmo chipset da cache L1, com o objetivo de 
aumentar a velocidade de processamento de microcomputadores atuais. 
e)  Ordem de busca realizada pela CPU para alocar  os dados para processamento inicia-se na 
memória principal, em seguida na cache L1 e por último na cache L2. 

03.  (TRE-RN/2005)  O termo barramento  refere-se às  interfaces que transportam sinais  entre  o 
processador e qualquer dispositivo periférico. Sobre barramento é correto afirmar: 
a)  ISA  e  VESA  são  barramentos  internos  destinados,  exclusivamente,  para  estabelecer  a 
comunicação entre os diversos tipos de memória e a CPU. 
b) IDE e SCSI são barramentos utilizados na comunicação entre a CPU e os adaptadores de vídeo. 
c)  DDR  e  FIREWIRE  são  barramentos  ultrapassados,não  mais  integrando  a  arquitetura  dos 
computadores atuais. 
d) DIMM e DDR são barramentos do tipo Plug and Play e conectam qualquer tipo de dispositivo E/S. 
e) USB é um tipo de barramento que estendeu o conceito Plug and Play para os periféricos externos 
ao computador. 

04. (TRT-11R/2005) No microcomputador, a instalação de placas de vídeo 3D de alto desempenho é 
realizada, normalmente, em slot: 
a) AGP de 64 bits. 
b) AGP de 32 bits. 
c) ISA de 32 bits. 
d) PCI de 64 bits. 
e) PCI de 32 bits. 

05. (TRT-11R/2005) Considerando a hierarquia, das memórias do computador de menor tempo de 
acesso pelo processador e de menor capacidade de armazenamento são do tipo: 
a) Memória principal. 
b) Memória cache. 
c) Disco óptico. 
d) Disco magnético. 
e) Registradores. 
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06. (TRE-RN/2005) Com relação aos componentes de hardware de microcomputadores, a: 
a) Ram é uma memória de armazenamento temporário, cujos dados são utilizados pela CPU, na 
execução das tarefas. 
b) RAM, ao contrário da memória ROM, é uma área de armazenamento definitivo e seu conteúdo 
somente é alterado ou apagado através de comandos específicos. 
c)  Interface  AGP,  um  dispositivo  do  tipo  E/S,é  utilizada,  principalmente,  para  conexão  de 
impressoras. 
d) Interface AGP é o dispositivo responsável pela comunicação entre o processador e a memória 
cache. 
e) Instalação de gravadores de DVD nos computadores atuais só foi possível, graças a tecnologia 
SCSI que conecta esse dispositivo. 

07. (TRT-11R/2005) Um conjunto de discos instalados num computador, de maneira que para cada 
disco primário exista um disco espelhado de backup, caracteriza o esquema RAID de: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
e) 5. 

08.  (TRF-4R/2004)  O processador  de  um computador  acessa  os  dados  armazenados  na  Ram 
baseando-se: 
a) Nas instruções da memória cache. 
b) Nas instruções da controladora. 
c) Nos endereços de memória. 
d) No mapa de instruções. 
e) No mapa de endereços. 

09. (TRE-PE/2004).  Num microcomputador que contém um barramento serial universal (USB), é 
correto afirmar que: 
a) não haverá suporte de instalações Plug and Play, para este barramento. 
b) Possui um barramento interno adicional. 
c) A porta paralela será substituída para conectar impressoras. 
d) É possível conectar e desconectar dispositivos sem desligar ou reiniciar o computador. 
e) Numa única porta, conecta-se um único tipo de dispositivo periférico. 

10.  (TRE-PE/2004)  A utilização  de  uma unidade  leitora/gravadora  de  CD,  em microcomputador 
possibilita: 
a) Ler CD-RW, somente. 
b) Ler CD-ROM, somente. 
c) Ler e gravar CD-RW, de forma semelhante a um disquete. 
d) Ler e gravar CD-ROM, de forma semelhante a um disquete. 
e) Ler e gravar CD-RW e CD-ROM, devido ao sistema de armazenamento magnético utilizado pelo 
gravador. 
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GABARITO

01. E
Comentário: Quando se fala em memória,  você deve sempre lembrar dos tipos e classificação 
delas.  Temos  as  memórias  principais,  secundárias  e  intermediárias,  cada  qual  com  sua 
classificação. As memórias principais distribuídas em ROM e RAM que são indispensáveis para o 
processamento; as secundárias distribuídas em magnéticas e ópticas (como disquete e CDROM) 
que armazenam as informações processadas e as intermediárias que são aquelas que auxiliam o 
processamento.  Estas  são  distribuídas  como  cache  (que  viabiliza  maior  desempenho  para  o 
processamento armazenando as últimas instruções) e virtual (que simula a RAM no disco rígido). 

O disco óptico (cd e dvd) é uma memória secundária que armazena o que foi processado, 
não  é  tão  rápido  quanto  os  chips  de  ROM  e  RAM  que  estão  na  placa-mãe,  próximos  do 
processador. 
A RAM da forma que foi colocada na questão se refere a DRAM, módulo encaixado no slot da placa-
mãe viabilizando armazenamento temporário, ela é mais lenta que a SRAM. 
A ROM também não é mais rápida que a RAM, e o HD que é um disco, não chega perto dos chips 
que trabalham em nano segundos. 

A questão fala sobre uma memória de alta velocidade, pois de todas citadas acima, a mais 
rápida é a SRAM (memória RAM estática) que está presente nas caches internas (dentro da CPU) e 
externas (na placa-mãe). Elas são atalho para o processamento porque diminui o tempo de espera 
ocasionado pela busca de informações em memórias mais lentas. 
 
02. C
Comentário: A interface é um circuito, porta ou dispositivo que permite que duas ou mais unidades 
incompatíveis  sejam  interligadas  em  um  sistema  padrão  de  comunicação,  permitindo  que  se 
transfiram dados entre eles.  O PCI é um barramento (conjunto de fios que interliga os diversos 
componentes) à placa-mãe através de uma comunicação em 32 bits com freqüência de 33 e 66 MHz 
ou de 64 bits com freqüência de 33 e 66 MHz. Esse barramento não foi especialmente projetado 
para conectar placa de vídeo ao monitor.  Pode ser usado por qualquer outro periférico externo, 
como som, modem, rede etc. 

A RAM é uma memória principal de armazenamento temporário (volátil), pois seu conteúdo 
não permanece quando o  computador  é  desligado.  Os dados lá  gravados,  também podem ser 
alterados  e  excluídos  durante  o  funcionamento  do  computador.  É  a  ROM  que  armazena 
definitivamente, pois vem grava com instruções de fábrica e seu conteúdo só pode apagado através 
de técnicas específicas, como aplicação de raio ultra-violeta ou impulsos elétricos no chip. 

A Unidade Aritmética e Lógica (ULA), é o principal componente da CPU e, junto com os 
registradores, realiza a função de processamento. A Cache L1 também fica na CPU, mas não ocupa 
o mesmo espaço da ULA. As duas estão contidas no processador e realizam funções diferentes. O 
Chipset é um o principal componente da placa-mãe, não fica na CPU. É responsável pela integração 
dos demais  componentes  internos da placa-mãe.  Controla  o fluxo de dados entre  processador, 
RAM,Vídeo, unidades de memória, barramentos etc. 

Quando a CPU procura dados para alocá-los no processamento, primeiro ele procura na 
cache L1, depois na L2 e finalmente na RAM. 

03. E
Comentário:  Os  slots  ISA  foram  usados  durante  muitos  anos,  especialmente  porque  vários 
periféricos como placas de som, impressoras e scanners são lentos, e não necessitavam de um 
barramento mais rápido do que o ISA. Aplicações como vídeo, disco e rede foram migrados para 
outros  slots  mais  rápidos,  como  o  PCI  e  o  AGP  (passando  pelo  EISA e  pelo  VLB),  até  o 
desaparecimento  total  do  ISA.  Estes  barramentos  eram  utilizados  para  interligar  as  placas 
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periféricas (som, vídeo, rede, modem) à placa-mãe e não exclusivamente entre CPU e o vídeo. 
O IDE é um conector (porta) utilizado para comunicação entre os drives de disco rígido, cd-

rom e dvd à placa-mãe. Utiliza uma transmissão de dados paralela. Para a mesma função também 
existem os conectores SATA e SCSI que são mais rápidos e modernos que o IDE. 

O SATA, abreviação de Serial  ATA, é um padrão de conexão de discos rígidos que usa 
comunicação em série em vez de paralela. Este padrão transfere dados a 1,5 Gbps (150 MB/s). 
Uma segunda versão atinge 3 Gbps (300 MB/s).  Outra vantagem do padrão Serial ATA II  é um 
recurso chamado "fila de comandos", que re-ordena os comandos de leitura de dados enviados pelo 
computador de forma a colocá-los na ordem que for mais rápido ler os dados do disco. Em cada 
porta Serial ATA só é possível conectar um disco rígido. 
 Discos Serial ATA são hot swap, isto é, podem ser trocados mesmo com o micro ligado. Mas, 
para isso, é necessário usar o conector de alimentação Serial ATA, que é diferente do conector de 
alimentação para discos rígidos tradicional. 

SCSI  (Small  Computer  Systems  Interface)  -  Interface  para  Sistemas  Computacionais  de 
Pequeno Porte, é um barramento para a ligação de periféricos ao computador, tais como discos 
rígidos, unidades de CD e scanners que usem esta tecnologia de comunicação. Na época em que 
foi criado, sua principal diferença para outras interfaces existentes é que o controle estava no próprio 
periférico e não na interface em si. 

A taxa máxima atual do padrão SCSI (até 320 MB/s) é bem maior que a do IDE (até 133 
MB/s), sendo o padrão recomendado para servidores de arquivo de alto desempenho. Além disso, 
normalmente placas e discos SCSI para servidores permitem o recurso chamado hot swap, que 
permite a troca do disco rígido sem a necessidade de se desligar o computador. 
Percebemos então que estes conectores (IDE e SCSI) não são utilizados para comunicação entre 
CPU e placa de vídeo. Para essa função temos os barramentos AGP, que é uma porta aceleradora 
gráfica que utiliza a memória RAM do micro para armazenamento de dados complexos. 

DDR  e  FIREWIRE  não  são  ultrapassados.  O  DDR  (Double  Data  Rate)  -  Taxa  de 
Transferência Dobrada, é uma técnica de se transmitir dois dados por pulso de clock, em vez de 
apenas um. Com isto, o dispositivo obtém o dobro do desempenho se comparado a um dispositivo 
de mesmo clock porém usando transmissão de dados convencional. 
Esta técnica é usada, entre outros, pelas memórias DDR-SDRAM e pelo barramento externo dos 
processadores da AMD atuais (Duron, Athlon, Athlon XP, etc). 
FIREWIRE é  um barramento  moderno  que  permite  interligar  até  63  dispositivos  com  taxas  de 
transferência de 100 a 3.200 Mbps. 
DIMM e DDR não são barramentos. Já vimos o que é DDR no item anterior da questão, agora 
veremos DIMM. 
Dual in Line Memory Module - Módulo de Memória Duplo em Linha, é um módulo de memória de 
168 pinos que normalmente usa circuitos de memória do tipo SDRAM, utilizado pelos “pentes de 
memória  RAM”  do  computador,  mas  que  não  são  mais  fabricados.  Foram  substituídos  pelos 
módulos DDR e RDR. 

Os módulos DIMM são classificados de acordo com a freqüência de operação máxima que 
podem trabalhar: PC66 (até 66 MHz), PC100 (até 100 MHz) e PC133 (até 133 MHz). 
Quando fala em barramento plug and play, devemos lembrar sempre do USB (Barramento Universal 
Serial), que detectar e instala automaticamente dispositivos novos sem a intervenção do usuário. É o 
que nos diz o item “E” desta questão. 

04. B
Comentário: A questão fala sobre placa de vídeo 3D, isso nos faz lembrar sempre barramento AGP, 
que foi exclusivamente projetada para conectar a placa de vídeo 3D à placa-mãe, acelerando o 
desempenho de visualização de imagens no monitor. 
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O barramento AGP trabalha a 66 MHz transferindo 32 bits por vez. Com isso, sua taxa de 
transferência  é de 264 MB/s (66 MHz x 32 bits  /  8).  Este barramento  pode operar  em modos 
chamados x2, x4 e x8 que transferem 2, 4 ou 8 dados por pulso de clock, aumentando a taxa de 
transferência para 528 MB/s, 1 GB/s e 2 GB/s, respectivamente. 

O slot PCI padrão trabalha a 33 MHz transferindo dados a 32 bits por vez, obtendo uma taxa 
de transferência de 132 MB/s (33 MHz x 32 bits / 8). 

Outros padrões de slot PCI com desempenho maior foram criados, entretanto sem aceitação 
no mercado: 33 MHz x 64 bits (264 MB/s), 66 MHz x 32 bits (264 MB/s) e 66 MHz x 64 bits (528  
MB/s). 

Quando nos referimos ao slot  ISA,  estamos falando do modelo de 16 bits.  Este modelo 
operava a 8 MHz e tinha uma taxa de transferência máxima de 8 MB/s, o que é muito pouco para 
aplicações que dependem de desempenho, como vídeo, disco e rede. 
 
05. E
Comentário: Todos os itens da questão nos mostra tipos específicos de memórias do computador. 
O aluno deve lembrar da localização delas em seu micro e sua relação com o processador. 
A  memória  principal  (RAM  e  ROM)  está  localizada  na  placa-mãe  e  auxilia  o  processador 
armazenando dados para o processamento. A memória cache é do tipo intermediária, pois auxilia a 
RAM e o processador armazenando as últimas instruções processadas, são encontradas na CPU 
(caches  internas)  e  na  placa-mãe  (caches  externas).  Os  discos  são  memória  externas  ou 
secundárias,  localizadas  fora  da  placa-mãe  e  conseqüentemente  distantes  do  processador. 
Sobraram os registradores, localizada dentro do processador que tem a função de armazenar os 
dados que serão enviados para a ULA (Unidade Lógica e Aritmética) para efetivar o processamento. 
Com certeza é a memória de acesso mais rápido da CPU e que armazena menos informações, 
alguns bytes. Você pode dizer: É, mas a cache também está na CPU. Só que a cache é utilizada 
após o processamento feito entre a ULA e os registradores.  Primeiro o processador  acessa os 
registradores para depois vir a acessar a cache. 

06. A
Comentário: A RAM é uma memória temporária (volátil), pois seu conteúdo não permanece quando 
o micro é desligado. Ela armazena os dados que estão sendo executadas pelo processador. 

A ROM é do tipo não volátil, pois seu conteúdo não é perdido quando o micro é desligado. A 
informação  vem  gravada  de  fábrica  e  o  processador  apenas  ler  seu  conteúdo  para  o 
processamento.  Existem três tipos de Rom que podem ter  seus conteúdos alterados:a EPROM 
através da técnica de aplicação de raio ultra violeta; a EEPROM através da técnica de aplicação de 
impulsos elétricos, alterando conteúdo específico e a Flash ROM que altera todo conteúdo de uma 
vez. Este último é o tipo que vem sendo usado para o armazenamento do programa BIOS. 
Interface AGP como vimos em questões anteriores, é um barramento exclusivo para interligar placa 
de vídeo 3D ao processador, acelerando a apresentação gráfica no monitor. 

A tecnologia SCSI conecta HD,CD e DVD à placa-mãe do computador. Mas ela não é única 
que faz essa função. Temos também o conector IDE (mais usado) e o SATA (para HD). 

07. B
Comentário:  O RAID (Redundant  Array of  Independent  Disks)  -  Arranjo  Redundante de Discos 
Independentes. É um conjunto de discos rígidos apropriado para ambientes onde haja uma alta taxa 
de  acesso  ao  disco  rígido,  como  em  servidores  de  arquivos  de  redes  locais  e  ambientes 
profissionais de produção de computação gráfica. Os arranjos de discos rígidos são feitos com um 
dos seguintes propósitos: 
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- Espelhamento (mirroring): copia automaticamente, por hardware, todos os dados enviados a um 
disco rígido para outro disco rígido. Com isto, caso o primeiro disco rígido queime, o segundo disco, 
que tem backup de todos os dados, entra automaticamente em ação. 
- Divisão de dados (data stripping): aumenta o desempenho de disco do sistema, acessando dois ou 
mais discos em paralelo. Os arquivos não passam a ser armazenados inteiramente em um disco 
rígido; eles passam a ser divididos e parte de cada arquivo é armazenada em um disco diferente. 
Como cada disco armazenará um pedaço do arquivo e não o arquivo inteiro, o armazenamento do 
arquivo é feito mais rapidamente. 
O sistemas RAID podem ser classificados da seguinte forma: 
- RAID 0: Divisão de dados. Necessita no mínimo de 2 discos rígidos. 
- RAID 1: Espelhamento. Necessita de dois discos rígidos de igual capacidade. Todo o conteúdo de 
um disco rígido é duplicado para outro durante operação de gravação, oferecendo um sistema de 
backup instantâneo. 
- RAID 0+1: Sistema usando, ao mesmo tempo, divisão de dados e espelhamento. Necessita de 
quatro discos rígidos. Dois serão usados para a divisão de dados e os outros dois serão espelho 
(backup) dos dois primeiros. Cuidado para não confundir este sistema com o RAID 10. No RAID 
0+1,  se um dos discos queimar,  o sistema vira um RAID 0.  Já no RAID 10,  se um dos discos 
queimar, o sistema vira um RAID 1. 
- RAID 10: Parecido com o RAID 0+1, sua principal diferença é que usa espelhamento e, em cima 
deste, divisão de dados (no RAID 0+1 é o contrário). Com isto, se um dos discos rígidos queimar, o 
sistema vira um sistema RAID 1. No RAID0+1, se um dos discos queimar, o sistema vira um sistema 
RAID 0. 
- RAID 2: Igual ao RAID 0, porém com esquema de correção de erros (ECC). 
-  RAID  3:  Igual  ao  RAID  0,  porém  usando  um  disco  rígido  extra  para  armazenamento  de 
informações de paridade, aumentando a confiabilidade dos dados gravados. 
- RAID 4: Similar ao RAID 3, só que mais rápido por usar blocos de dados maiores, isto é, os 
arquivos são divididos em pedaços maiores. 
- RAID 5: Similar ao RAID 3 e 4, só que gravando as informações de paridade dentro dos próprios 
discos, isto é, sem a necessidade de um disco rígido extra. 
- RAID 6: Baseado no RAID 5, o RAID 6 grava uma segunda informação de paridade em todos os 
discos do sistema, aumentando a confiabilidade. 
- RAID 7: Marca registrada da empresa Storage Computer Corporation, usa um disco extra para 
armazenamento de informações de paridade. Sua principal vantagem é o alto desempenho, usando 
caches de disco. Pode ser considerado como um RAID 4 com cache. 

08. C
Comentário: O processador tem acesso aos dados armazenados na memória RAM do computador 
através do barramento de direção (endereço). Este barramento ira localizar as informações que se 
encontram nos endereços de memória. 

09. C
Comentário:  A  tecnologia  Plug  and  Play  está  presente  no  barramento  USB  e  permite  que 
dispositivos externos (impressora, mouse etc) sejam conectados automaticamente ao computador e 
sistema operacional. 

O USB pode ou não ter um conector interno, isso depende da placa-mãe. 
Geralmente todo gabinete possui a porta paralela (LPT) que é independente da porta USB. 

A porta USB permite que sejam ligados e desligados periféricos sem reiniciar o computador 
(plug and play); e conecta até 127 dispositivos ao mesmo tempo em uma única porta. 
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10. C
Comentário: A unidade leitora e gravadora de CD (compact disc) permite ler CD-ROM, CD-R e CD-
RW; gravar CD-R e CD-RW de forma parecida a um disquete. Não se pode gravar em CD-ROM, por 
que esta mídia apenas serve para leitura de dados. 
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