
INFORMÁTICA

01. Protocolo é o nome dado a um conjunto de regras que os computadores devem seguir para 
que a  comunicação entre  eles permaneça estável  e  funcional.  O protocolo  Responsável  pela 
transferência de arquivos entre computadores, na Internet, é o
a) FTP.          
b) POP3.
c) SMTP.       
d) HTTP.
e) WWW.

02. Considere as seguintes afirmativas sobre a Internet:
I - http://www.empresa.com é um exemplo de URL válido;
II - PDF é um formato de arquivo utilizado para armazenar vídeos;
III - a linguagem HTML pode ser utilizada para criar páginas na Internet;

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III. 

03. Considere a figura abaixo relativa ao Mozilla Firefox:

Com relação à figura acima, marque a opção INCORRETA:

a)  O  botão   permite  que  o  usuário  retorne  à  página  da  Web  que  havia  sido  exibida 
anteriormente à página atual.
b) Ao se clicar o botão  , localizado próximo ao canto superior direito da figura mostrada, a 
janela do Mozilla Firefox será minimizada.

c) Ao se clicar o botão , à direita de , aparecerá uma janela contendo uma mensagem 
perguntando se a seção de uso do aplicativo Mozilla Firefox deve ser encerrada, e, ao se clicar o 
botão Sim, na referida janela, essa seção será encerrada.

d)  Sempre  que  se  clicar  o  botão  ,  a  página  oficial  do  Mozilla  Firefox  será  exibida  pelo 
navegador.

e) O botão permite ao usuário adicionar a página da Web que está sendo exibida a uma lista 
de páginas favoritas.



04.  Em  informática,  “cópia  de  segurança”  (em  inglês:  backup)  é  a  cópia  de  dados  de  um 
dispositivo de armazenamento para o outro com a finalidade de serem restaurados em caso da 
perda dos dados originais. Marque a opção que Não indica um dos tipos de backup existentes:
a) Incremental.
b) Diferencial.
c) Decremental.
d) Diário.
e) Normal.

05. Os antivírus são programas desenvolvidos por empresas de segurança, com o objetivo de 
detectar e eliminar vírus encontrados no computador. Os antivírus possuem uma base de dados 
contendo as assinaturas dos vírus de que podem eliminar.  São exemplos de antivírus:
a) Norton e Acrobat Reader.
b) AVG e Writer.
c) Winrar e Avast.
d) Panda e AVG.
e) Avast e Firefox.

GABARITO

01. A
Comentário:  O protocolo  responsável  pela  transferência  de arquivos  entre  computadores,  na 
Internet,  é  o FTP.  Basta lembrar-se que a  sigla FTP significa  File  Transfer  Protocol,  ou seja, 
Protocolo de transferência de ARQUIVOS (file). Lembre-se também que:
SMTP = Protocolo responsável pelo Envio das mensagens de Correio Eletrônico (email).
POP = Protocolo responsável pelo recebimento das mensagens de Correio Eletrônico (email).
HTTP = Protocolo responsável  pela transferência de Hiper Texto,  que possibilita  a leitura das 
páginas da Internet pelos nossos Browsers (programas navegadores).
WWW = Não é protocolo.  É um serviço oferecido na Internet  de visualização de páginas da 
Internet (sites).

02. C
Comentário: As afirmativas I e III estão corretas:
I - http://www.empresa.com é um exemplo de URL válido;
III - a linguagem (de programação) HTML pode ser utilizada para criar páginas na Internet;
E o item II está incorreto, pois PDF é um formato de arquivo utilizado para armazenar textos e 
imagens de forma que, usualmente, não possam ser modificados.
Desta forma, o item correto é a opção C.

03. D
Comentário:A única opção que está errada é a alternativa D,  pois não podemos afirmar que 

SEMPRE  que  clicarmos  o  botão  ,  a  página  oficial  do  Mozilla  Firefox  será  exibida  pelo 
navegador. Quando clicamos este botão, a página inicial definida pelo usuário é que será exibida, 
podendo até ser a página oficial do Firefox, mas pode também ser qualquer outra página. 

04. C
Comentário: Vejamos os tipos de backup existentes:
Backup diário = Copia todos os arquivos selecionados pelo usuário, e esse é o mais simples. 
Esses arquivos podem aparecer em provas com o termo "DESMARCADO" porque os arquivos 



não são marcados por terem sido copiados.
Backup normal = Backup normal copia todos os arquivos selecionados e os “MARCA” como 
arquivos que passaram por backup.
Backup Incremental  = Copia os arquivos “CRIADOS OU ALTERADOS” desde o último backup 
normal ou incremental e os marca como arquivos que passaram pelo Backup.
Backup Diferencial  = Esse  é  um tipo  legal  de  backup,  pois  ele  copia  somente  os  arquivos 
“CRIADOS” ou alterados após o último backup incremental.
Deste modo, vemos que não existe o backup chamado de “Decremental” (opção C).

05. B
Comentário: Os termos logo abaixo não são tipos de antivírus:
Acrobat Reader = Programa usado para abrir arquivos no formato PDF.
Writer = Editor de textos do pacote BrOffice.
Winrar = Compactador de arquivos.
Firefox = Navegador (browser) fabricado pela empresa Mozilla.
Desta  forma  os  termos:  Norton,  AVG,  Avast  e  Panda,  são  exemplos  de  antivírus  bastante 
utilizados atualmente.


