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Palavras do Autor

Esta obra foi concebida como ferramenta prática e Objetiva para aqueles que se pre-
param para concursos públicos. Nela são abordados os principais assuntos cobrados pelas 
provas, bem como as questões mais relevantes para um estudo conciso.

No que tange à sua aceitabilidade, a Informática constitui uma disciplina que possui 
muita similaridade com a Matemática e o Raciocínio Lógico. Logo, você deve usar isso a seu 
favor, ao se dedicar mais do que a concorrência a fi m de alcançar as melhores colocações.

Por isso, aproveito este espaço para deixar algumas dicas importantes para o estudo 
desta disciplina: primeiramente, estude a parte conceitual e entenda o essencial. Assim, 
se está nesta etapa, comece pelo Dicionário presente nesta obra. Em seguida, estude a 
parte teórica e faça o maior número de exercícios que puder, não apenas uma vez, mas, 
no mínimo, três vezes, sendo cinco vezes o seu real objetivo. É evidente que não é ide-

al refazer a lista imediatamente depois de terminá-la; crie 
uma rotina de estudos repetitiva para todas as matérias 
como um ciclo. E, por fi m, teste as ferramentas e recur-
sos dos programas conforme estuda, principalmente os 
recursos do Sistema Operacional e das Suítes de Escritório 
Microsoft Offi ce e LibreOffi ce.

Outra sugestão é criar resumos a partir das questões 
dadas como corretas e até mesmo enunciados de questões de múltipla escolha, pois elas 
refl etem o pensamento da Banca sobre o assunto, ou seja, como ela o defi ne.

João Paulo Colet Orso

João Paulo Colet Orso: Possui formação em Ciência da Computação pela Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Ainda na graduação realizou trabalhos na área da 
docência voltados a adolescentes, dentro dos projetos da Universidade. Desenvolveu, ainda, 
projetos para o ensino de Informática para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
proporcionando-lhes a inclusão no mundo digital. Em seguida, atuou com alunos do educandário 
Cense em Cascavel. Desenvolveu também atividades como webmaster e webdesign no Núcleo 
de Tecnologia da Informação da reitoria da Unioeste.

Em 2008 iniciou sua carreira como professor de cursos preparatórios para concursos no AlfaCon 
- Concursos Públicos, empresa na qual desenvolve trabalhos até hoje na área de Informática, 
tanto na produção de materiais didáticos como na atuação em sala de aula para todas as 
carreiras atendidas pelo AlfaCon.

Desejo a você, estudante, 
que se prepara arduamente 
para o concurso, bons 
estudos e uma breve 
aprovação, pois “boa sorte” 
se diz àqueles que não 
estudaram.



Apresentação da Obra

A disciplina de Informática não é difícil, apesar de parecer. Isso ocorre, pois a forma de pensar 
é baseada no Raciocínio Lógico e ainda apresenta um universo de termos e conceitos novos aos 
alunos, embora a Informática faça parte do dia a dia. Visando desmistifi car a matéria, esta obra 
contém o Dicionário de Informática, um recurso extremamente importante para que o aluno 
compreenda os termos e conceitos nos quais houver difi culdades de compreensão, além de ser 
uma abordagem do conteúdo sob outra perspectiva.

Esta obra está organizada com os seguintes assuntos:

Redes e Tecnologias da Internet que, junto com o Correio Eletrônico, compõe os as-
suntos mais cobrados em provas de concursos, como é possível aferir nos infográfi cos apresentados 
na seção de Infográfi cos. A maioria das questões sobre estes assuntos é de caráter conceitual e 
algumas envolvem aspectos diários de uso dos programas de navegação e serviços de e-mail.

Segurança da Informação apresenta questões sobre princípios básicos de Segurança da 
Informação e malwares.

Cloud propõe um dos assuntos mais atuais da Informática, que ascendeu devido ao aumento 
do acesso à Internet pelos usuários, bem como da melhoria da qualidade das velocidades de conexão.

Sistemas Operacionais trata das questões específi cas sobre conceitos de um Sistema 
Operacional, bem como daquelas que argumentam sobre recursos, ferramentas e comandos do 
Linux e Windows.

Editores de Texto apresenta as questões sobre diferentes versões do Microsoft Word e 
Writer tanto do LibreOffi ce como do BrOffi ce.

Os demais assuntos são abordados  com menor incidência nas provas de concursos, mas 
isso não os torna menos importantes, uma vez que, por serem pouco frequentes, são muito negli-
genciados nos estudos. Quando uma prova aborda esses assuntos, ter conhecimento sobre eles 
fará com que o candidato se destaque entre os concorrentes.

Imediatamente após as Questões Comentadas encontram-se Simulados para testar 
seus conhecimentos; realize-os inúmeras vezes, alternando com o estudo de outras disciplinas.

Ao fim desta obra estão disponíveis o Dicionário de Informática e os Infográficos 
que apresentam os assuntos abordados em provas. O Dicionário é uma ferramenta excep-
cional, principalmente para os alunos que estão começando seus estudos, mas que também 
deve ser estudado pelos veteranos, pois irão se surpreender com conceitos e assuntos que 
desconheciam. 

O universo da Informática em concursos públicos inicia-se aqui. Desbrave-o com assiduidade 
e vontade de mudar a sua vida. Bons estudos! 

Professor João Paulo C. Orso
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Provas & Concursos – Informática – Questões Comentadas

Redes e Tecnologias da Internet

01) (Cespe) Com o surgimento da WWW (world wide web), o acesso a arquivos de conteúdo apenas 
textual evoluiu para arquivos que agregam diversos formatos, com destaque para os documentos 
hipermídia, que são a união de hipertexto com multimídia, ou seja, textos com links, imagens, sons, 
vídeos, entre outros recursos.

Gabarito: Certo.

O conteúdo dos sites, de forma geral, é do tipo multimídia. Para acessar esse 
conteúdo, utiliza-se o protocolo HTTP.

02) (Cespe) Cliente web ou WWW, a exemplo do Internet Explorer e do Mozilla Firefox, é um pro-
grama utilizado para acessar os servidores que armazenam, na Internet, as páginas de usuários 
ou organizações.

Gabarito: Certo.

Cliente web é o Navegador de Internet também chamado de browser.

03) (Cespe) A Internet por rádio, no Brasil, ainda é um serviço de baixa velocidade, sujeito a intem-
péries e inoperante no caso de dias nublados, porque utiliza infraestrutura por satélite.

Gabarito: Errado.

A Internet via rádio não utiliza necessariamente infraestrutura por satélites, mas 
sim por torres e antenas; a Internet nominal, via rádio, passa dos 350KBps, ou 
seja, não é de tão baixa velocidade. Por mais que esteja chovendo, o sinal não 
é interrompido, mas pode sofrer atenuação.

04) (Cespe) TCP/IP é o protocolo padrão para o acesso à Internet. No caso da Intranet, o acesso é 
realizado, por padrão, com o uso do protocolo IPv6.

Gabarito: Errado.

A partir do 1º trimestre de 2012, o protocolo IPv6 passou a ser utilizado em pa-
ralelo ao IPv4.

05) (Cespe) Se o acesso à Internet for feito mediante um servidor proxy, pode ser impedido o 
acesso a determinadas páginas e tipos de software, em função de configurações de restrição 
que podem ser realizadas.

Gabarito: Certo.

A principal função do servidor Proxy é ser um servidor de cache; ele também pode 
ser usado para restringir acesso a determinados websites, assim como protoco-
los, além de servir como serviço de autenticação.
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06) (Cespe) Para melhorar o nível de controle de acesso dos usuários à Internet, é possível o uso 
de mecanismos de segurança como firewalls e antivírus.

Gabarito: Certo.

Pelo Firewall é possível bloquear o acesso a determinados serviços, como, por 
exemplo, bloquear a porta do MSN. Na maioria dos antivírus é encontrado um 
firewall. Com o antivírus é possível verificar se arquivos baixados possuem vírus.

07) (Cespe) Em uma situação normal, caso um usuário deseje acessar a Internet e a Intranet 
da empresa ao mesmo tempo, ele deve usar duas versões diferentes de navegador, por 
questão de incompatibilidade de tecnologia entre a Internet e a Intranet.

Gabarito: Errado.

Pode ser usado o mesmo navegador para acessar as duas, uma vez que os pro-
tocolos são os mesmos.

08) (Cespe) As Intranets são estruturadas de maneira que as organizações possam disponibilizar 
suas informações internas de forma segura, irrestrita e pública, sem que os usuários neces-
sitem de autenticação, ou seja, de fornecimento de nome de login e senha.

Gabarito: Errado.

Intranet é uma rede restrita e privada.

09) (Cespe) Uma das formas de busca de informações na Internet utilizando os sítios de busca, 
como o Google, é por meio da utilização de operadores booleanos, os quais podem variar 
dependendo da ferramenta de busca utilizada.

Gabarito: Certo.

Em um motor de busca, ao se colocar uma Expressão entre aspas, está se usando 
o operador E entre os termos e, ao se efetuar uma busca por dois termos sem 
aspas, o operador utilizado é o OU.

10) (Cespe) Um sítio de chat ou de bate-papo é um exemplo típico de grupo de discussão em 
que os assuntos são debatidos em tempo real. Para essa finalidade, a comunicação pode ser 
de forma assíncrona, o que significa que é desnecessária a conexão simultânea de todos os 
usuários.

Gabarito: Errado.

Chat é um bate-papo em tempo real, ao contrário dos blogs, fóruns (grupos de 
discussão) em que se pode deixar uma mensagem que pode, ou não, ser res-
pondida posteriormente.
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11) (Cespe) Os sítios da Internet acessíveis por meio de protocolo FTP são usados para a trans-
ferência de arquivos em diversos formatos, permitindo tanto a cópia quanto a gravação de 
arquivos no sítio.

Gabarito: Certo.

A cópia de arquivos do sítio é o Download, e a gravação de arquivos no sítio é o 
Upload. FTP é o protocolo de transferência de arquivos. É possível acessar sites 
por este protocolo.

12) (Cespe) Os sistemas de informação são soluções que permitem manipular as informações utili-
zadas pelas organizações, por meio de tecnologias de armazenamento, acesso e recuperação 
de dados relevantes, de forma confiável.

Gabarito: Certo.

O mínimo que se espera de um sistema de informação é poder confiar nele, com 
garantia de sigilo e estabilidade das informações. Um sistema não confiável está 
fadado ao abandono ou mesmo pode ser tratado como um malware.

13) (Cespe) Intranets são redes que utilizam os mesmos recursos e protocolos da Internet, mas são 
restritas a um grupo predefinido de usuários de uma instituição específica.

Gabarito: Certo.

Uma Intranet tem por finalidade o compartilhamento de recursos e manter a res-
trição de acesso aos sistemas de forma mais segura.

14) (Cespe) As ferramentas de navegação na Internet, também conhecidas como browsers, servem 
para acessar páginas e fazer downloads de arquivos contendo textos e(ou) imagens para o 
computador e permitem a interação entre usuários, por meio de programas de chat e e-mail 
via Web.

Gabarito: Certo.

Os browsers mais usados atualmente são o Internet Explorer, Mozilla Firefox e 
Google Chrome, mas existem outros como o Opera e o Safari.

15) (Cespe) A URL é um identificador de endereços utilizado pelos diversos hospedeiros de páginas 
na Internet. Vários hospedeiros de páginas podem ter a mesma URL, o que facilita a dedução 
e, portanto, o acesso do usuário a um sítio.

Gabarito: Errado.

Uma URL endereça apenas a um site, mas é possível fazer com que duas URLs 
diferentes enderecem o mesmo site.
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16) (Cespe) As Intranets possuem as características e fundamentos semelhantes aos da Internet e 
baseiam-se no mesmo conjunto de protocolos utilizados na Internet. Entre outros, são exem-
plos de protocolos para Intranets: transmission control protocol (TCP) e Internet protocol (IP).

Gabarito: Certo.

A principal diferença é que a Internet é uma rede pública e a Intranet é uma rede privada.

17) (Cespe) As máquinas na Internet comunicam-se entre si por meio do conjunto de protocolos TCP/IP, 
o qual permite que sistemas heterogêneos operem por meio de redes inteiramente diversas.

Gabarito: Certo.

Protocolo é uma regra de comunicação; independente da forma como os sistemas 
utilizam a informação, a comunicação em rede é padronizada.

18) (Cespe) O domain name system (DNS) pode ser compreendido como um esquema de atribuição de 
nomes que possui estrutura hierárquica e natureza distribuída.

Gabarito: Certo.

Distribuído, pois é composto por vários servidores e hierárquico pois trabalha em níveis.

19) (Cespe) Intranet é uma rede, restrita a um grupo de usuários, que utiliza os mesmos recursos e protocolos 
que a Internet, como o TCP/IP, o FTP, o SMTP, entre outros.

Gabarito: Certo.

A Banca utiliza como principal diferença o fato de a Internet ser uma rede pública 
e a Intranet ser uma rede privada.

20) (Cespe) A WWW (world wide web), ou teia de alcance mundial, pela qual se acessam os arquivos em 
HTML ou outros formatos para visualização de hipertextos, também é usada para acessar aplicativos 
que possuem outras finalidades, como e-mail, transferência de arquivos e acesso a bases de dados.

Gabarito: Certo.

Na Internet é possível encontrar diversos tipos de conteúdo multimídia, bem como 
sistemas não só de e-mail, mas também sistemas que permitem manipular a 
conta bancária (Internet Banking).

21) (Cespe) A Internet é controlada no Brasil pela ANATEL, órgão governamental regulamentador 
de telecomunicação no país.

Gabarito: Errado.

A Internet no Brasil não é controlada, ao contrário do que ocorre na China.


