
INFORMÁTICA

Considere os quesitos a seguir. Marque com C as opções Certas e com E as Erradas:

01. Um browser ou navegador é um aplicativo para “navegação” na Internet. O Internet Explorer é 
o browser da Microsoft. Outros exemplos são o Opera e o Communicator (Netscape)

02. O Windows Explorer não pode ser usado como um browser

03. Quando,  navegando em uma página da Web, o cursor do mouse se transforma em uma 
“mãozinha”, que significa uma área de acesso restrito e com senha.

04. Quando,  navegando em uma página da Web, o cursor do mouse se transforma em uma 
“mãozinha”, que significa que se está sobre um hiperlink

05. As páginas Web são caracterizadas como hipertexto. Por isto encontramos os hiperlinks que 
nos levam a outros pontos que podem ser outra página do mesmo site ou outro site diferente do 
que estamos visitando agora.

Considere os quesitos a seguir. Marque com C as opções Certas e com E as Erradas:

06. Uma conexão dial-up é a ligação entre o computador do usuário e o provedor internet via linha 
discada (telefone). Requer um modem.

07.  Uma Intranet  é  uma  rede  que  utiliza  recursos  de  tecnologia  da  Internet.  Pode  ser  uma 
pequena rede de uma pequena empresa até uma rede bem maior envolvendo vários recursos de 
hardware

08. Em uma rede local as máquinas utilizam placas de rede para se conectar

09. Em uma rede local as máquinas utilizam modems para se conectar

10. Protocolo é o conjunto de regras implementadas nas máquinas para que se comuniquem entre 
si. No caso da Internet, o protocolo é o TCP/IP.

Com relação as afirmações a seguir, assinale C para Certo e E para Errado:

11. O Windows XP apresenta o recurso da Troca rápida de usuário que permite fazer o logoff de 
um usuário e o logon de outro, sem que o primeiro usuário perca nenhum de seus trabalhos em 
execução.

12. A Troca rápida de usuário é um recurso ativado por um usuário com privilégios de conta de 
Administrador.



13.  O Windows  XP,  assim  como  o  Windows  2000,  por  suas  características  avançadas,  não 
possuem um aplicativo que era conhecido como Scandisk. A verificação de erros, nesses atuais 
sistemas operacionais se faz automaticamente por ocasião do “boot” (inicialização da máquina).

14. No Windows 2000/XP a Desfragmentação dos discos deve ser feita disco por disco. Não há a 
opção de desfragmentar todos os discos.
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