
INFORMÁTICA

01. Os _____________ podem, se utilizados, adicionar funcionalidade a uma página WEB.
Marque a opção que completa a lacuna na afirmativa acima.
a) Compiladores
b) Worms
c) Pendrives
d) ActiveX
e) Logins

02.  Que recurso do sistema Operacional Windows permite desligar o computador, salvando os 
programas em execução, sem perder as informações que não foram salvas?
a) Particionador de disco.
b) Placa Ethernet.
c) Hibernar.
d) Protocolo TCP/IP.
e) Banco de dados.

03. O ________ permite ao usuário alterar as configurações do sistema.
Marque a opção que completa a lacuna na afirmativa acima.
a) SATA
b) Editor gráfico
c) Editor de Registro
d) Shell
e) Criptografia

04.  Se você está digitando um texto no computador e a energia elétrica acaba você perde tudo 
que digitou. Isso seria evitado se o seu computador estivesse ligado a um
a) Filtro de linha.
b) Estabilizador.
c) Switch.
d) Access Point.
e) Nobreak.

05. Em relação ao Linux, sua licença é do tipo: 
a) Shareware; 
b) GPL; 
c) Copyleft; 
d) Freeware; 
e) Proprietária.

GABARITO

01. D
Comentários:
a) Compiladores: o nome "compilador" é usado principalmente para os programas que traduzem o 
código  de  fonte  de  uma  linguagem  de  programação  de  alto  nível  para  uma  linguagem  de 
programação  de  baixo  nível  (por  exemplo,  linguagem  de  montagem  assembly ou  código  de 
máquina).
b)  Worm: programa capaz de se propagar automaticamente através de redes, enviando cópias de 
si mesmo de computador para computador. Diferente do vírus, o worm não embute cópias de si 



mesmo em outros programas ou arquivos e não necessita ser explicitamente executado para se 
propagar. Sua propagação se dá por meio da exploração de vulnerabilidades existentes ou falhas 
na configuração de softwares instalados em computadores.
c)  Pendrive:  memória  USB  Flash  Drive  (comumente  conhecido  como  pen  drive,  pen,  disco 
removível  ou chaveiro de memória)  é um dispositivo  de armazenamento  constituído por  uma 
memória flash tendo aparência semelhante à de um isqueiro ou chaveiro e uma ligação USB tipo 
A permitindo a sua conexão a uma porta USB de um computador.  As capacidades atuais de 
armazenamento  são  64  MB a  256  GB.  A velocidade  de  transferência  de  dados  pode  variar 
dependendo do tipo de entrada.
d) Active X: ActiveX é uma plataforma de integração aberta que fornece aos programadores, aos 
utilizadores  e  a  Web produtores  uma forma rápida  e  fácil  para  criar  programas integrados e 
conteúdo  para  a  Internet  e  intranets.  Utilizar  o  ActiveX  pode  facilmente  inserir  efeitos  de 
multimídia, objetos interativos e programas sofisticados numa página Web, criar uma experiência 
de utilizador idêntico dos títulos de CD-ROM multimídia de alta qualidade. (Fonte: Site Microsoft 
Brasil).
e) Logins: Login, Palavra-Senha ou Palavra-passe é um conjunto de caracteres solicitado para os 
usuários que, por algum motivo, necessitam acessar algum sistema computacional. Geralmente, 
os sistemas computacionais solicitam um login e uma senha para a liberação do acesso.

02. C
Comentários: a)  Particionador  de  discos:  software  capaz  de  dividir  o  disco  rígido  em várias 
partes,  fazendo  com  que  o  sistema  operacional  interprete  cada  parte  como  um  disco  rígido 
próprio.
b) c) Placa Ethernet: é a placa de rede do computador. Esse equipamento é o que o computador 
usa para construir uma rede de computadores com outros equipamentos.
c) Hibernar: Hibernar – Desliga o Windows, mas antes salva as informações e programas abertos 
na memória do Disco Rígido. O modo de Hibernação grava uma indicação do que você está 
fazendo no momento em um arquivo especial do seu disco rígido e, depois, praticamente, desliga 
seu computador. Demora um pouco mais do que o modo em Espera, uma vez que ele precisa 
gravar no seu disco rígido.
d) Protocolo TCP/IP: o TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores 
em rede (também chamado de pilha de protocolos TCP/IP).
e) Banco de dados: conjunto de informações armazenadas e ordenadas para consulta imediata 
por meio de uma palavra-chave.

03. C
Comentários:  Para alterar as configurações do sistema, o usuário poderá utilizar tanto o Editor 
SHELL (Prompt de comando) como o EDITOR DE REGISTRO. Mas, como não constava do edital 
o  LINUX,  e  o  SHELL pertence  ao  sistema  LINUX  e  não  ao  sistema  Windows,  a  resposta 
realmente será a letra C (EDITOR DE REGISTRO). Definição: Editor de Registro (REGEDIT) é 
uma ferramenta  avançada  que  permite  alterar  configurações  no  Registro  do  sistema,  o  qual 
contém informações sobre a execução de seu microcomputador. (FONTE: Site Microsoft Brasil.)

04. E 
Comentários:  Sistemas ininterruptos de energia, definidos no Brasil através da NBR 15014 da 
ABNT como  Nobreaks,  são sistemas responsáveis pelo fornecimento de energia condicionada 
para cargas críticas sem interrupções, mesmo durante uma falta no fornecimento de energia das 
concessionárias.

05. B
Comentários: A licença  amplamente  utilizada  pelos  sistemas  Linux  é  a  GPL/GNU  (Licença 
Publica Geral) designação da licença para software livre idealizada por Richard Stallman no final 



da década de 1980, no âmbito do projeto GNU da Free Software Foundation (FSF). A GPL é a 
licença com maior utilização por parte de projetos de software livre, em grande parte devido à sua 
adoção para o projeto GNU e o sistema operacional GNU/Linux.


