
INFORMÁTICA

Julgue os itens subsequentes:

01. Servidor de Páginas é o responsável por armazenar as páginas da www (páginas Web) que a 
empresa mantém em seu site para que os diversos navegadores da Internet consigam visualizar. 
Esse servidor é chamado, também, de servidor Web. 

02. Servidor de Entrada de E-mails, também conhecido como servidor de recebimento, ou servidor 
POP, é o servidor, em uma empresa, responsável por armazenar todas as mensagens de correio 
eletrônico que chegaram à empresa, destinadas aos diversos usuários do serviço (funcionários da 
empresa). No caso dos provedores de acesso, o servidor POP armazena as mensagens que os 
clientes do provedor (nós, usuários caseiros) receberam. 

03. O programa que usa os serviços dos servidores de saída e entrada de e-mails é chamado 
cliente de correio eletrônico, ou cliente de e-mail.

04. Todos os recursos presentes na Internet (mais precisamente nos servidores) são localizados 
por meio de um endereço único conhecido como URL (Uniform Resource Locator – Localizador 
Uniforme de Recursos). O URL tem um formato bastante fácil de entender, cuja sintaxe padrão é 
Protocolo://servidor/caminho/alvo. 

05. O Correio Eletrônico é um sistema computacional de troca de mensagens, não em tempo real, 
entre usuários. Através desse sistema, os usuários conseguem trocar mensagens entre si. Essas 
mensagens podem ser compostas apenas de texto ou ter figuras, sons, arquivos anexos, entre 
outros componentes. 

06. A www é um serviço recente na Internet (criado em meados de 1990) que permite que os 
usuários visualizem documentos diversos na forma de páginas hipermídia. 

07.  Uma página Web é um documento legível  (como uma página de uma revista mesmo).  A 
definição completa é “documento hipermídia escrito na linguagem HTML”. 

08. Site da Web é um local onde são colocadas várias páginas (como se fosse a própria revista). 
Cada site está associado a um servidor, normalmente. 

09.  Chamamos de Hipermídia um termo que junta dois outros conceitos, ou seja, Hipertexto e 
Multimídia. 

10. Para  ler  as  páginas  em  HTML e  transformá-las  naquilo  que  conseguimos  ver  e  ler  tão 
organizadamente, é necessário possuir um programa capaz de interpretar o que o HTML significa 
e,  em seu lugar,  posicionar  figuras,  letras,  efeitos  como negrito,  itálico,  sublinhado etc.  Esse 
programa  é  conhecido  como  Browser  (ou  navegador)  e  é  o  nosso  cliente  Web,  pois  é  o 
responsável por solicitar os dados das páginas a partir do servidor Web. 



GABARITO

01. E
Comentários:  Além disso, para usar os serviços de um servidor Web, é necessário possuir um 
programa-cliente Web, também conhecido como Browser (navegador), como Internet Explorer.

02. C 
Comentários:  Modelo cliente / servidor – a “relação” que os computadores mantêm entre si na 
Internet  segue  um  modelo  bem  definido,  conhecido  como  modelo  cliente  /  servidor.  Nesse 
“padrão, os clientes são os nossos micros, que sempre estão “requisitando” algo e os servidores 
são os computadores na Internet com a responsabilidade de fornecer esse “algo”.

Vê-se, portanto, que o modelo cliente / servidor é centralizado e, é claro, hierárquico, pois 
todas as informações estão presentes no servidor que as fornece a quem pede, simplesmente.

Há diversos servidores envolvidos com os diversos processos que a Internet oferece aos 
clientes (também há diversos clientes, um para cada tipo de servidor).

Exemplos de servidores:
- Servidor de Entrada de E-mail: POP;
- Servidor de Saída de E-mail: SMTP;

03. C
Comentários:  Um exemplo muito usado é o Outlook Express, da Microsoft, que permite que o 
usuário se conecte a servidores de saída para enviar seus e-mails e também a servidores de 
entrada, de modo que o usuário possa receber seus e-mails em seu computador.

04. C
Comentários: O exemplos explícito na questão não explica muito, mas este aqui sim:
http://www.cespe.unb.br/concursos/nacionais/pf/2004/edital.pdf.

Onde:
http – é o protocolo usado para realizar a transferência do arquivo que está sendo pedido.
www.  Cespe.unb.br  –  é  o  nome  do  servidor  onde  o  arquivo  desejado  está  localizado.  A 
nomenclatura host ou site também pode ser usada aqui.
concursos/nacionais/pf.2004 – é o caminho dentro do servidor. Em outras palavras, são as pastas 
(diretórios) dentro do servidor que abrigam o arquivo a ser trazido. Nesse caso, a pasta concursos 
contém a pasta nacionais que, por sua vez, contém a pasta pf.2004.
Edital. Pdf – é o arquivo (recurso) que se deseja buscar da Internet (é o alvo do endereço). No 
nosso endereço, esse arquivo está localizado dentro da pasta pf.2004.
Se o usuário deseja que o arquivo conheça o endereço IP do servidor em vez do seu nome, pode 
usá-lo  perfeitamente  nesse  caso,  deixando  o  URL  da  seguinte 
maneira:http://200.249.117.89/concursos/nacionais/pf.2004/edital.pdf.

Levando em consideração, é claro, que o servidor  www.cespe.unb.br está localizado no 
computador de endereço IP 200.249.117.89.

05. C
Comentários:  Cada  usuário  cadastrado  no  sistema possui  um local  (um diretório  em algum 
computador servidor) onde poderá receber e deixar armazenadas as mensagens vindas de outros 
usuários. Esse local é conhecido como Caixa Postal.

06. C
Comentários: As páginas são arquivos escritos na linguagem HTML, armazenados em diversos 
servidores  espalhados  pelo  mundo.  Esses  servidores  são  chamados  Servidores  Web  ou 
Servidores de Páginas.

http://www.cespe.unb.br/concursos/nacionais/pf/2004/edital.pdf
http://www.cespe.unb.br/
http://200.249.117.89/concursos/nacionais/pf.2004/edital.pdf


07. C
Comentários:  Na verdade,  uma página é apenas um arquivo que pode ser  armazenado em 
pastas e pode ser copiado de computador para computador.

08. C
Comentários: Um site é uma “pasta” em um computador servidor. Nessa pasta há vários arquivos 
(as páginas daquele site).

09. C
Comentários: Hipertexto – são textos que apresentam comportamento “ativo”; e Multimídia – 
muitos meios.

10. C
Comentários: Os programas clientes para a web têm apenas a responsabilidade de requisitar as 
páginas (que serão fornecidas pelo servidor web) e interpretar o HTML, apresentando o conteúdo 
da página de forma agradável (como foi desenvolvida pelo programador da página). O navegador 
mais utilizado hoje em dia é o Internet Explorer, da Microsoft, que vem com o Sistema Operacional 
Windows.


