
INFORMÁTICA

01.  O termo  “Banda  Larga”,  que  aparece  em um dos  links  mostrados  na  página,  refere-se,
atualmente, a conexões com a Internet cuja taxa máxima de transferência de dados é de 56.000
bits por segundo.

02.  Uma Intranet  é uma rede onde apenas os usuários  internos de uma organização podem
acessá-la, porém eles não precisam estar  obrigatoriamente dentro da empresa.

03. Na Internet todo acesso pode ser identificado, uma vez que todo computador, quando acessa
a internet é identificado por um número conhecido como Número ou Endereço IP,  esse número é
obtido na fábrica do computador.

04. IMAP é um tipo de servidor que protege uma rede de ataques externos, filtrando o que pode
ou não entrar ou sair da rede.

05.  No MS Internet  Explorer 8.0,  existe o modo de navegação “InPrivate”  que não armazena
nenhuma informação quanto a sua navegação no seu computador.

06.  Um professor, ao mandar para vários alunos um resumo de sua aula, usando o campo cco
para colocar o endereço de e-mail de todos, separados por ponto-e-vírgula,  acabará  divulgando
o endereço de e-mail de todos os seus alunos para todos.

07. Visualizando a página inicial do sitio da Policia Federal mostrado acima, considerando que o
cursor do mouse esteja sobre o retângulo com o texto “Influenza”, podemos afirmar que esse
retângulo NÃO é um hiperlink. 



08.  Um  cookie  pode  ser  definido  como  um  pequeno  arquivo  criado  por  sites  da  Web,
armazenados no computador do usuário, com informações quanto a sua navegação, tais como
senha, e últimos sites visitados.

09. O firewall é uma ferramenta de segurança, ele filtra as informações que entram e/ou que saem
de uma rede, impedindo, de maneira totalmente segura, a contaminação por vírus de todos os
computadores dessa mesma rede.

Considere a imagem acima uma figura do BR Office Writer, extraída de um computador cujo
sistema operacional é o Windows 7. Com base nesta figura, no BR Writer, no BR Calc e no
Windows 7  julgue os itens. 

10.  O usuário  terá aplicado negrito  ao termo “saudades”,  na  segunda linha,  após executar  a
seguinte sequência de ações: selecionar esse termo; pressionar a tecla <CTRL> e, mantendo-a
pressionada, teclar B; liberar a tecla <CTRL>. 



GABARITO

01. E
Comentário:  A velocidade  de  56  mil  bits  por  segundo,  é  a  velocidade  máxima  da  conexão
discada, logo não é considerada banda larga.

02. C
Comentário:  Dependendo da empresa,  é  possível  que seja  liberado o  acesso remoto a  sua
intranet. 

03. E
Comentário: O número IP identifica um computador apenas durante aquela conexão, mas esse
número é obtido pelo computador quando da sua conexão. 

 04. E
Comentário:  IMAP é um tipo de servidor de recebimento de e-mail. A descrição é referente ao
FIREWALL

05. C
Comentário: Esse é uma das novidades do Internet Explorer 8.0

06. E
Comentário:  Pois no campo cco, todos irão receber a mesma mensagem mas não saberão os
endereços de e-mails dos demais.

07. E
Comentário:  Com  certeza  esse  retângulo  é  um hyperlink  pois  na  barra  de  status  podemos
observar a url destinoi desse banner.

08. E
Comentário:  A parte inicial da questão está correta, porém os cookies não guardam senhas e
nem últimos sites visitados.

09. E
Comentário:  O firewall  realmente filtra  as informações que entram/saem da rede,  porém, ele
sozinho não impede com 100% de segurança a infecção por vírus.

10. C
Comentário: A tecla de atalho para negrito no BR Writer é control+B.


