
Informática

01- 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

02- 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

03- 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

04- 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.

Sistema operacional WINDOWS (XP e VISTA)



05- Um usuário  que  utilize  o  sistema operacional  Windows no seu  computador  pode  usar  o 
teclado para realizar quase todas as tarefas disponíveis. No Windows XP/Vista, podemos alternar 
entre as janelas que estão abertas utilizando a seguinte combinação de teclas:
a) Alt + F4
b) Ctrl + A
c) Alt + Tab
d) Ctrl + Z
e) Shift + Delete

Gabarito

01. 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), 

02. 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)

03. 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.

04. 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.

05. C
Comentários: Vejamos a função de cada uma das combinações apresentadas:

ALT + F4 = fecha a janela que está ativa.
CTRL + A = seleciona todos os itens de uma pasta (janela).
ALT + TAB = alterna entre janelas que estão abertas no Windows.
CTRL + Z = desfaz a última ação realizada (excluir, renomear, recortar, etc)
SHIFT + Delete = exclui um arquivo sem enviá-lo para a lixeira.

       Logo, podemos dizer que a opção correta é a alternativa C (Alt + Tab)




