
INFORMÁTICA
Responda as questões abaixo com Certo ou Errado

01. Relacionadas a conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos podemos dizer que
os arquivos com extensões criadas para tipos específicos são, em geral,  denominado "tipo de
arquivo  registrado".  Estes  tipos  de  arquivos  não  são  rastreados  pelo  registro  do  sistema
operacional.

02.  Quanto maior o tamanho de cluster utilizado, também chamado de tamanho da unidade de
alocação, mais eficiente será o armazenamento de informações no disco.

03. Os tipos de backups determinam quais dados sofrem a cópia de segurança e a forma como
ela deve ser feita. Com relação a este assunto é correto afirmar que o backup incremental deve
ser feito sempre antes de um backup normal.

04. O Sistema de backup normal deve ser feito sempre após um backup diferencial e só deve ser
descartado após o próximo backup incremental.

05. Para  obter  o  rendimento  máximo  de  um  computador  utilizado  como  servidor,  o  sistema
operacional deverá ser acionado após a inicialização de todos os aplicativos de gerenciamento de
rede.

06. O MPEG foi criado para comprimir imagens retiradas do mundo real. Funciona bem com fotos
e desenhos naturalísticos, mas não é tão eficiente com desenhos de letras, linhas e cartoons.

07.  A Internet2  é  uma  rede  paralela  à  Internet  formada  por  universidades  para  desenvolver
aplicações avançadas para a área acadêmica e de pesquisa.

08.  Host  é  um  computador  ligado  permanentemente  à  rede  que  mantém  um  repositório  de
serviços para outros computadores na Internet.

09.  A definição  formal  de  HTML une  os  conceitos  de  hipertexto  e  multimídia.  Ou  seja,  um
documento HTML contém imagens, sons, textos e vídeos, como qualquer título multimídia.

10.  Intranet  é uma rede privada que se baseia na mesma tecnologia da Internet,  mas que é
utilizada para agilizar e incrementar a comunicação e a produtividade dentro de uma empresa.

GABARITO

01. E
Comentário: Qualquer arquivo armazenado no computador será registrado e rastreado. No caso
do  Windows,  é  o  Visualizador  de  Eventos  quem registra  as  operações sobre  arquivos,  e  no
Registro  do  Windows,  estão  registradas  as  associações  entre  extensão  e  aplicativos,  que
podemos definir no item Programas Padrão. 

02. E
Comentário: Quanto menor for o tamanho de um cluster, mais eficiente será o armazenamento
da informação.

03. E
Comentário: O backup incremental é usado após o backup normal porque o backup normal ele
copia todos arquivos e marca quais  foram feitos  o backup e o incremental  ele  só vai  copiar
aqueles arquivos que foram alterados após o backup normal.



04. E
Comentário: 
O  backup  diferencial  é  bem  parecido  com  o  incremental  o  que  diferencia  os  dois  é  que  o
incremental ele marca quais arquivos foram protegidos enquanto o diferencial não, então os dois
backup geralmente são utilizados após o backup normal.

05. E
Comentário:  Os  programas  aplicativos  são  executados  mediante  recursos  fornecidos  pelo
sistema operacional, portanto são iniciados sempre após o sistema operacional estar executado
na máquina.

06. E
Comentário: MPEG é um padrão para vídeos e sons, não para imagens estáticas. Os arquivos
.MP3 são um tipo de MPEG (MPEG layer 3). Arquivos com extensão .MPEG em geral são vídeos
compactados. Acho que eles quiseram confundir com a definição de imagens "BITMAP" (jpeg,
bmp) e "Vetoriais"  (usadas pelo  CorelDraw,  por  exemplo).  Para certos  tipos de desenhos,  as
imagens vetoriais são muito melhores em definição, mas não servem para retratar fotografias,
imagens digitalizadas, etc.

07. C
Comentário: A Internet2 não é uma nova internet para substituir a atual, mas algo bem parecido:
um projeto de pesquisa capitaneado por  cerca de 180 universidades americanas,  que,  desde
1998, desenvolve novas tecnologias para a rede mundial de computadores. Enquanto a internet
original foi criada para o intercâmbio de textos, a Internet2 busca a transmissão em tempo real
(sem atrasos nem interrupções) de arquivos de todos os tipos e tamanhos (até vídeo de tela
cheia, na mais alta resolução). Tais tecnologias, uma vez aprovadas, poderão migrar para a web.
"O projeto utiliza redes supervelozes de fibra óptica para criar e testar instrumentos e programas
que definirão as redes de nova geração, possibilitando um tráfego de conteúdo muito maior e
tornando a internet confiável até para a realização de cirurgias a distância", afirma Ivan Moura
Campos, coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

08. C
Comentário: Host é um computador ligado permanentemente à rede que mantém um repositório
de serviços para outros computadores na Internet. Host é o que costumamos chamar de Servidor.
Apesar de às vezes ser usado com sentido mais amplo (em certos manuais ou mensagens de
sistema o host pode ser usado com sentido de estação ou máquina do usuário).

09. E
Comentário: O documento HTML não contém as imagens, sons, etc... a página montada a partir
dele é que contém. O documento HTML é só texto; um cojunto de tags, marcadores e links para
os objetos multimídia.

10. C
Comentário:  Intranet é uma rede privada - restrita -, que utiliza os protocolos e tecnologias da
internet par troca e processamento de dados. Normalmente, uma intranet é acessada somente por
funcionários através do uso de permissões login/senha.
VPN - Virtual Private Network - é uma rede de comunicação privada normalmente utilizada por
empresas, podendo ligar os escritórios regionais e remotos de uma empresa, por exemplo, à rede
interna da matriz através de uma infraestrutura compartilhada.


