
Informática

01- Observe os endereços listados abaixo:
I - http://www2.camara.gov.br
II - ftp://ftp.uff.br
III - https://www.microsoft.com 
São considerados como endereços válidos:
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) nenhum.
(E) todos.

02- Ao enviar mensagens de e-mail no MS Outlook, você pode configurar para que os endereços 
de email dos destinatários não apareçam na mensagem enviada. Para isso, você deve colocar os 
endereços dos destinatários no campo:
(A) Para
(B) Cc
(C) Cco
(D) Forward
(E) Re

03.  Marque a opção que corresponda,  respectivamente, a um cliente de Email,  navegador de 
internet, gerador de apresentações no BrOffice, gerador de planilha eletrônica e editor de textos.
(A) Internet Explorer, Outlook Express, Windows Messenger, Excel e Word
(B) Outlook Express, Mosaic, Impress, Excel e Word
(C) Outlook Express, Internet Explorer, PowerPoint, Excel e Writer
(D) Outlook Express, Internet Explorer, PowerPoint, Base e Word
(E) Mozilla Firefox, Outlook Express, Impress, Calc e Word

04. Com relação às Intranets, está correto o que se afirma em:
A) não utilizam o protocolo TCP/IP
B) são redes públicas
C) quando de acesso público são conhecidas pelo termo Extranet
D) não admitem o acesso à Internet
E) são redes corporativas de baixo custo de implementação 

05. Para navegação na Internet, utiliza-se um programa chamado browser. De acordo com os 
programas apresentados, assinale a alternativa que não se refere a um navegador da Internet:
(A) Internet Explorer  
(B) Mozilla Firefox
(C) Netscape      
(D) Eudora  
(E) Mosaic



Gabarito
01. E
Comentário: O endereço no item I é um endereço governamental. O nº 2 que aparece em www, 
significa outro servidor disponível para acesso a essa página. O item II refere-se a um endereço 
de ftp. Páginas de ftp são comuns para armazenamento de arquivos na Internet. O item III é a 
página da Microsoft. Todas estão corretas.

02. C
Comentário: O  campo  Cco  ou  Bcc  (Blind  Carbon  Copy -  campo dos  destinatários  a  serem 
discretamente informados da comunicação,  não devendo ser  vistos por  quaisquer  dos outros 
destinatários endereçados.significa (cópia carbono oculta) e os endereços digitados neste campo 
não são revelados aos demais destinatários da mensagem.

03.  B
Comentário: Cliente de e-mail – Outlook Express
Navegador – Internet Explorer, Mozilla Firefox e Mosaic
Apresentações – PowerPoint e Impress
Planilhas – Calc e Excel
Editor de Textos – Word e Writer

04. E
Comentário:  As  Intranets  são  redes  corporativas  (de  empresas),  com  baixo  custo  de 
implementação,  pois  utilizam  os  serviços  da  Internet,  rodam sobre  uma  rede  já  existente,  a 
Internet,  utilizando-se de todos os protocolos  para execução dos serviços da rede interna da 
empresa. O acesso externo à uma Intranet é chamado de Extranet.  O acesso à Internet pela 
Intranet pode ocorrer ou não, dependendo da política da empresa.

05. D
Comentário: O Eudora é um programa cliente de e-mail.


