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01- (Esaf/AFF/2002) O componente de rede 
que em como objetivo manter o tráfego 
indesejado e não autorizado de uma rede 
desprotegida, como a Internet, fora de uma 
rede provada, como uma LAN, é o 
a) HUB.
b) Repetidor.
c) Firewall.
d) Modem.
e) Servidor DNS.

02- (Governo  do MA- Fiscal Ambiental ) 
Analise as três definições abaixo :
I- Conector acoplado à placa-mãe de um 
microcomputador , disponível para instalação 
de dispositivos, tais como: placas de 
memória, placas de periféricos, etc.
II- Memória existente nos microcomputadores 
que não perde as informações quando este é 
desligado,sendo portanto, utilizada  para 
guardar os códigos básicos de operação do 
equipamento  e  suas rotinas de inicialização 
e auto-teste, que não podem ser alteradas.
III- Dispositivo de entrada que captura 
imagens, fotos ou desenhos, transferindo-os 
para os arquivos gráficos armazenáveis no 
computador .
Essas definições correspondem, correta e 
respectivamente,  a 
a) Slot, BIOS e OCR .
b) Sparc, RAM e  digitalizar .
c) PCC, Rom e OCR 
d) Slot, ROM e scanner 
e) BIOS , RAM   e scanner 

03. (Esaf/TRF/2003) Uma interrupção pode 
ser considerada como uma solicitação de 
atenção feita pelo processador. Sempre que o 
processador recebe uma interrupção ele
a) se desliga imediatamente.
b) acessa o BIOS, faz uma varredura no HD e 
transfere o controle para o usuário.
c) suspende suas operações do momento, 
salva o status do trabalho e transfere o 
controle para o teclado.
d) suspende suas operações para uma 
determinada rotina de tratamento de 
interrupção.
e) acelera o controle para o usuário.

04. (Técnico Administrativo –T R E / RN) Com 
relação aos  componentes de hardware de 
microcomputadores , a 
a) RAM é uma memória de armazenamento 
temporário, cujos dados são utilizados pela 
CPU, na execução das tarefas .
b) RAM, ao contrário da memória ROM , é 
uma área de armazenamento definitivo  e seu 

conteúdo somente é alterado ou apagado 
através de comandos específicos .
c) interface AGP , um dispositivo do tipo E/S , 
é utilizada, principalmente, para conexão de 
impressoras . 
d) interface AGP  é o dispositivo responsável 
pela  comunicação entre o processador e a 
memória cache   .
e) instalação de gravadores de DVD nos 
computadores atuais só foi possível, graças a 
tecnologia SCSI que conecta esse  dispositivo 

05 – Com relação ao Barramento AGP de um 
computador, pode-se afirmar que:
a) é usado para a conexão da placa de vídeo. 
Sua taxa de transferência é inferior à do 
barramento PCI.
b) é um barramento serial externo, usado 
para a conexão de modems e placas de rede.
c) é usado exclusivamente para a conexão de 
modems.
d) é usado para a conexão da placa de vídeo. 
Sua taxa de transferência ultrapassa 1GB/s.
e) não oferece suporte à tecnologia plug and 
play.

06- ( T R E –SP /2006 ) Para  que 
computadores pessoais (PC)  possam 
funcionar , é necessário que eles estejam 
dotados de recursos tanto de hardware como 
de software. A esse respeito   é correto 
afirmar que 
a) a Unidade Central de Processamento é o 

hardware no qual o software de sistema 
operacional é processado .

b) o Hard Disk(HD) é um software que serve 
para armazenar os arquivos usados pelo 
computador 

c) o software é o conjunto de componentes 
eletrônicos, circuitos integrados e placas que 
se comunicam através de barramentos.
d) O painel de controle do Windows é um 
hardware utilizado para gerenciar todos os 
dispositivos  do computador 
e) o modem é o software encarregado de 
fazer a comunicação entre o computador e a 
internet 

07. (Cespe/Banco do Brasil Escriturário/2003)  
A partir das informações abaixo, julgue os 
itens que seguem.(Marque certo ou errado )
Processador: Intel Pentium 4, incluindo 
512 kB de memória cachê sistema 
operacional: Microsoft Windows XP 
memória: 128 MB DDR SDRAM 
armazenamento: disco rígido de 30 GB 
opções de drive: CD_ROM e CDRW/DVD 
portas de E/S: oito portas USB 2.0 
modem: V.92 DataFax, que suporta até 
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56 kbps conectividade: rede integrada 
Intel Pro 10/100 Ethernet
a) Como o computador especificado utiliza um 
processador Intel Pentium 4, é possível que 
ele tenha velocidade de clock superior a 2 
GHz.
b) As especificações apresentadas permitem 
concluir que o computador possui recursos de 
hardware adequados para ser conectado à 
internet por meio de uma rede ADSL, sem a 
necessidade de um Modem ADSL.
c) As oito portas USB possibilitam acesso em 
banda larga à internet por meio de até oito 
provedores simultaneamente. Esse recurso é 
o que vem sendo utilizado atualmente para 
permitir taxas de download da ordem de 2 
Mbps na Internet.
d) A memória principal deste computador é 
de 30 GB.

C,E,E,E 

08. (Ministérios/2003) Na CPU, a 
responsabilidade pelo processamento 
propriamente dito cabe
a) à Unidade de Controle.
b) à Unidade Aritmética e lógica.
c) ao Disco Rígido.
d) ao BIOS.
e) à memória RAM.

09.(SEFAZ-SP/2006) Durante um 
levantamento de informações contábeis em 
um estabelcimento comercial, um agente 
necessita gravar um CD de forma 
emergencial.Sabendo que esse agente possui 
uma unidade gravadora de CD externa , e 
que deseja conecatr esse dispositivo  em um 
microcomputador  que possui um barramento 
do tipo universal ele deverá 
a) utilizar a porta serial RS – 232.
b) utilizar a porta USB.
c) conectar o dispositivo a uma porta BBS.
d) instalar a unidade em um slot de memória 
disponível.
e) conectar a unidade na BIOS.

10- (SEFAZ-SP /2006)  É um sistema que , 
em um microcomputador executa as   funções 
necessárias para a inicialização do hardware 
do sistema quando o equipamento é ligado , 
controla rotinas de entrada e saída e permite 
ao usuário a modificação de detalhes da 
configuração do hardware .
a) EPROM.
b) DRAM.
c) SLOT.
d)  BIOS.
e) BACKBONE.

11- ( SEFAZ – CE/ 2007 Esaf ) Analise as 
seguintes afirmações relacionadas a  
conceitos básicos de Informática.
I. O Chipset é o principal componente de uma 
placa-mãe, no qual é possível encontrar os 
controladores de acesso à memória, 
controladores do barramento IDE, AGP e ISA.
II. O Driver é um conjunto de rotinas que 
permitem ao sistema operacional acessar o 
periférico, funcionando como uma espécie de 
tradutor entre o dispositivo.
III. Um HD SCSI, ao ser conectado à saída 
IDE UDMA/66 de uma placa-mãe, tem sua 
velocidade de acesso multiplicada por 66, 
chegando a  uma taxa de transferência da 
ordem de 150 Giga Bytes/segundo.
IV. Um processador, para ler dados de uma 
memória RAM, deve indicar o endereço 
desejado na memória, usando, para isso, o 
barramento de dados, recebendo os dados 
desejados via memória cachê.
Indique a opção que contenha todas as 
afirmações verdadeiras.
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV

12. (FCC/MPU/2007)

§ 2º Todos os documentos eletrônicos oficiais 
deverão ser identificados com o timbre 
federal do Ministério que será capturado de 
um documento em papel e convertido para 
imagem digital.

     Considere os seguintes dispositivos:
     I – impressora multifuncional;
    II – pen drive;
     III – scanner;
    IV – impressora a laser.
Em relação à captura referenciada nos 
quesitos especificados no 2º, é incorreto o 
uso do que consta somente em
a)II.
b)IV.
c)I e III.
d)II e IV.
e)I, III e IV.

13 – (SEFAZ-PB/ 2006) O BIOS de um 
microcomputador é basicamente 
a) um sistema de controle de rotinas de 

entrada e saída.
b) Uma memória de massa .
c) Um slot de memória regravável 
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d) Um chip de memória de acesso randômico 
.

e) Um sistema operacional de interface 
gráfica 

14. (FCC/TER-MS/2007) Os dispositivos de 
armazenamento considerados não-voláteis 
são apenas
a) RAM e ROM.
b) RAM e Cachê.
c) RAM e HD.
d) ROM e HD.
e) ROM e Cachê.

15. (Cesgranrio/IBGE/2206) Em um disquete 
de 1,44 MB, é possível armazenar:
a) 1 arquivos de 0,5 GB
b) 6 arquivos de 300 KB.
c) 10 arquivos de 2 MB.
d) 30 arquivos de 15 KB.
e) 40 arquivos de 1 MB.

16. (FCC/ANS/2007) Um mouse de conexão 
serial normalmente é plugado no 
microcomputador por meio de uma porta
a) COM.
b) PCI.       
c) AGP.
d) LPT.
e) USB.

17. (Cesgranrio/IBGE/2006) SATA, IDE e 
SCSI são tecnologias relacionadas a:
a) processadores
b) placas de rede.
c) placas de vídeo.
d) memórias RAM.
e) discos rígidos.

18. (Esaf/Auditor Fiscal-RN/2005) Analise as 
seguintes afirmações relacionadas a conceitos 
de hardware.
I – O barramento USB é um barramento 
externo que dá suporte a instalação plug and 
play.
II – Uma porta infravermelha é uma porta 
óptica utilizada em um computador para se 
comunicar com outros computadores ou 
dispositivos usando luz infravermelha e um 
cabo de fibras ópticas.
III – O uso do barramento USB permite a 
conexão e a desconexão de dispositivo de um 
computador sem desligar ou reiniciar o 
mesmo, sendo possível o uso de uma única 
porta USB para se conectar mais de 16 
dispositivos periféricos.
IV – Um pool de impressão deve ser formado 
por duas ou mais impressoras diferentes 
conectadas a um servidor de impressão que 
agirá como uma única impressora. Nesse 

caso, quando se deseja imprimir um 
documento, o trabalho de impressão é 
enviado à impressora denominada Padrão, 
que se encarrega de distribuir os trabalhos 
para as impressoras disponíveis no pool.
Indique a opção que contenha todas as 
afirmações verdadeiras.
a) I e II
b) II e II
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV

19. (Cesgranrio/Casa da Moeda/2005) Um 
usuário recebeu uma pequena ficha de 
inventário da equipe de suporte de 
informática, solicitando três informações a 
respeito do PC que ele utiliza na empresa. A 
ficha com as resposta fornecidas pelo usuário 
é apresentada abaixo.
Qual(is) das resposta fornecidas pelo usuário 
não é(são) compatível(eis) com a(as) 
informação(ões) solicitada(s)?
a) III, apenas.
b) II, apenas.
c) I, apenas.
d) I, II e III.
e) I e II, apenas.

20. (Esaf 2002) Com relação ao Hardware e 
Software de um computador, assinale a 
alternativa incorreta:
a) O disco rígido é um equipamento de 
armazenamento permanente com grande 
capacidade. O disco rígido é composto por 
vários discos magnéticos sobrepostos.
b) Uma das características do processador é 
seu clock (ou freqüência), que determina o 
funcionamento de todo o computador. Ou 
seja, todos os componentes do computador, 
como placa-mãe, modem e memória principal 
usam a mesma freqüência do processador.
c) Um pendrive é um dispositivo de memória 
permanente  que se acopla à porta USB de 
um computador. A tecnologia de memória 
usada por esses equipamentos chama-se 
FLASH.
d) A placa de vídeo é conectada ao monitor. 
Sua função é construir as imagens que serão 
exibidas neste neste equipamento.
e) O Scanner e o teclado são exemplo de 
dispositivos de entrada. Ambos podem ser 
ligados a portas USB no computador.

21. (Esaf/TRF/2005) Analise as seguintes 
afirmações relacionadas aos conceitos 
básicos de informática: Hardware e 
Software.
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I – Freqüência de atualização de um 
monitor é a freqüência com que a tela de 
vídeo é redesenhada para evitar que a 
imagem fique piscando. A área da imagem 
inteira da maioria dos monitores é 
atualizada aproximadamente 1024 vezes por 
segundo.
II – Nas versões mais novas do Windows, 
pode-se utilizar o recurso de suporte de 
vários monitores.
III – O USB (Universal Serial Bus –
barramento serial universal) é um 
barramento externo que dá suporte à 
instalação Plug and Play, permitindo a 
conexão e a desconexão de dispositivos sem 
desligar ou reiniciar o computador.
IV – A resolução de tela é a configuração 
que determina a quantidade de informações 
apresentadas na tela do monitor, medida 
em polegadas quadradas. Uma resolução 
baixa, como 640 x 480, faz com que os itens 
na tela apareçam menores e a área de tela 
torna-se pequena. Uma resolução alta, 
como 1024 x 768, apresenta uma área de 
exibição maior e os itens individuais tornam-
se grandes.
Indique a opção que contenha todas as 
afirmações verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

22. (Esaf/MPU – Administrativo/2004) Analise 
as seguintes afirmações relacionadas a 
hardware e software.
I – Um bad block é um defeito físico na 
superfície magnética de um HD, normalmente 
causado pelo choque de partículas de poeira 
ou desgaste da mídia.
II – Um cachê miss ocorre quando o dado 
não está no cachê e o processador precisa 
acessá-lo na memória RAM.
III – A memória cachê L1 é a primeira 
camada de cachê do sistema. Só nos 
processadores Pentium está localizada dentro 
do próprio processador, trabalha sempre na 
mesma freqüência deste e possui tempos de 
latência extremamente baixos.
IV – A memória cachê L3 é a mais antiga das 
memórias cachê, tendo surgido com os 
processadores 386 onde era localizada dentro 
do próprio processador. Atualmente, a 
memória cachê vem sendo substituída 
gradativamente pelas memórias Cachê L1 e 
L2 que são significativamente mais rápidas.

Indique a opção que contenha todas as 
afirmativas verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) II e IV.
d) II e IV.
e) I e III.

23. (Cespe/STJ – Analista Judiciário/2004) 
Um usuário utiliza, em seu local de trabalho, 
um computador PC com processador Pentium 
4 de 3 GHz de clock. A sua capacidade de 
memória RAM é igual a 128 MB e a de disco 
rígido é igual a 40 GB. No que se refere ao 
computador acima, julgue os itens seguintes. 
( Marque certo ou errado )
a) As informações apresentadas permite 
concluir que o computador tem capacidade 
para realizar 3 bilhões de operações em ponto 
flutuante por segundo.
b) Caso a quantidade de memória RAM do 
computador seja dobrada, é possível que o 
tempo de processamento de dados de 
determinadas tarefas seja reduzido.
c) O disco rígido do computador é capaz de 
armazenar uma quantidade máxima de 40 
bilhões de bits.

E, C , E

24. (Esaf/TRF/2003) Analise as seguintes 
afirmações relativas a componentes básicos 
de um computador.
I – A memória RAM pode ser lida ou gravada 
pelo computador e outros dispositivos.
II – A memória virtual utilizada para 
armazenamento temporário, visando à 
execução de programas que precisam de mais 
memória, além da principal.
III – Paginar significa mover as partes da 
memória ROM usadas com pouca freqüência 
como memória de trabalho para outra mídia 
armazenável geralmente o CD-ROM.
IV – As memória ROM e Cachê têm a mesma 
velocidade de acesso em computares mais 
modernos, desde que o processador tenha 
sido configurado para utilizar a memória 
virtual como intermediaria entre a memória 
RAM e o HD.
Indique a opção que contenha todas as 
afirmações verdadeiras.
a) I e II.
b)II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.
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25-(BNDES Analista  de Projetos- 2001)  o 
tipo de memória de alta velocidade , 
funcionando em conjunto com a memória 
principal, que o processador pode acessar 
mais rapidamente do que a memória principal 
é chamada :
a)  Memória de acesso aleatório .
b) Memória expandida .
c) memória programável somente de leitura .
d) memória cache .
e) memória convencional .

26. (Esaf/AFPS/2002) Uma forma de proteger 
os dados de uma organização contra perdas 
acidentais é a realização periódica de backup 
desses dados de uma forma bem planejada.
Entre os tipos de backup, no incremental
a) é feito o backup dos arquivos selecionados 
ou indicados pelo usuário somente se eles 
não tiverem marcados como copiados 
(participado do ultimo backup) ou se tiverem 
sido alterados, marcando-os como copiados 
(marca que indica que participaram do último 
backup). 
b) é feito o backup de todos os arquivos 
selecionados ou indicados pelo usuário, 
independentemente de estarem marcados 
como copiados (participado do último 
backup), marcando-os como copiados (marca 
que indica que participaram do último 
backup).
c) é feito o backup de todos os arquivos 
selecionados ou indicados pelo usuário, 
independentemente de estarem marcados 
como copiados, mas nenhum é marcado 
como copiado (marca que indica que 
participaram do último backup).
d) é feito o backup dos arquivos selecionados 
ou indicados pelo usuário somente se eles 
não tiverem marcados como copiados 
(participado do último backup) ou se tiverem 
sido alterados, mas nenhum é marcado como 
copiado (marca que indica que participaram 
do último backup).
e) é feito o backup apenas dos arquivos 
selecionados ou indicados pelo usuário que 
tirem sido alterados na data corrente, mas 
não marca nenhum como copiado (marca que 
indica que participaram do último backup).

27. (FCC/Agente Fiscal de Rendas-SP/2006) 
É um sistema que, em um microcomputador, 
executa as funções necessárias para a 
inicialização do hardware do sistema quando 
o equipamento é ligado, controla rotinas de 
entrada e saída e permite ao usuário a 
modificação de detalhes da configuração do 
hardware.
a) EPROM.

b) DRAM.
c) SLOT.
d) BIOS.
e) BACKBONE.

28. (Esaf/Gestor Fazendário-MG/2005) Com 
relação a conceitos e procedimentos de 
informática julgue os itens.  ( Marque certo 
ou errado )
a) Uma ROM é um dispositivo de memória 
que só permite a leitura e pode ser usado 
para armazenamento permanente de 
instruções de programas.
b) Memória virtual é a parte da memória que 
o processador utiliza como intermediária 
entre a memória cache e os registradores.
c) Um byte representa a menor unidade de 
dados que um computador pode tratar.
d) Os dispositivos de entrada, como os 
teclados, leitoras ópticas, mouses, monitores 
de vídeo e memória RAM convertem dados 
para o formato eletrônico para serem 
introduzidos na CPU.
E E E E

29. (FCC/Agente Fiscal de Rendas-SP/2006) 
Durante um levantamento de informações 
contábeis em um estabelecimento comercial, 
um agente necessita grava um CD de forma 
emergencial. Sabendo que esse agente possui 
uma unidade de gravadora de CD externa, e 
que deseja conectar esse dispositivo em um 
microcomputador que possui um barramento 
do tipo universal, ele deverá
a) utilizar a porta serial RS-232.
b) utilizar a porta USB.
c) conectar o dispositivo a uma porta BBS.
d) instalar a unidade em um slot de memória 
disponível.
e) conectar a unidade na BIOS.

30. (Esaf/Auditor Fiscal-MG/2005) As 
memórias internas de um computador são 
de dois tipos básicos:

a) a Memória ROM, representada basicamente 
pelos CDs, e a memória RAM, que é 
composta pelos discos rígidos.

b) a memória RAM, baseada em chips 
semicondutores, que é volátil e compõe a 
memória principal do microcomputador, e a 
memória ROM, que não é volátil e que 
normalmente armazena o BIOS (Basic 
Input-Output System).

c) as memórias estáticas ou RAM e as 
memórias dinâmicas ou discos rígidos.

d) O BIOS (Basic Input-Output System) e os 
discos magnéticos.

e) os arquivos e os programas utilitários.
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31. (Esaf/Auditor Fiscal – RN/2005) Analise 
as seguintes afirmações relacionadas a 
conceitos de organização e de gerenciamento 
de arquivos.
I – Os arquivos com extensões criadas para 
tipos específicos são, em geral, denominado 
“tipo de arquivo registrado”. Esses tipos de 
arquivos não são rastreados pelo registro do 
sistema operacional.
II – Recursos compartilhados podem ser 
definidos como recursos da rede disponíveis 
para os usuários, tais como pastas, arquivos 
ou impressoras. Um recurso compartilhado 
também pode se referir a um recurso em um 
servidor, disponível para usuários da rede.
III – Quanto maior o tamanho de cluster 
utilizado, também chamado de tamanho da 
unidade de alocação, mais eficiente será o 
armazenamento de informações no disco.
IV – Uma unidade de alocação é a menor 
quantidade de espaço em disco que pode ser 
alocada para manter um arquivo.
Indique a opção que contenha todas as 
informações verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) II e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

32. (Cesgranrio/IBGE/2206) Em relação à 
memória cache em processadores, assinale a 
afirmativa correta.
a) É não volátil, permitindo a Persistência de 
dados.
b) Permite criar arquivos ocultos no sistema 
operacional.
c) Tem como objetivo aumentar o 
desempenho do computador.
d) Por ser somente leitura (ROM), seu custo é 
baixo.
e) Tornou possível a compatibilidade entre 
diferentes sistemas operacionais.

33. (Esaf/AFRF/2005) Em relação ao 
processo de configuração do BIOS de um 
computador é correto afirmar que a opção 
a) Reserved memory adderess é utilizada 
para habilitar a porta paralela reservando 
automaticamente um espaço de memória 
para ela.
b) DMA Chanel 1/2/3/4 possibilita a 
instalação de placas AGP que não sejam PnP
c) Latency timer estabelece o período máximo 
que um dispositivo PCI poderá se apoderar do 
sistema sem ser interrompido.
d) Fast BOOT é utilizada para configurar o 
Overclock, definindo-se um fator de 
multiplicação para a velocidade da CPU.

e) Externa cache é utilizada para especificar 
que existe um dispositivo de armazenamento 
adicional conectado à porta USB do 
computador, que será utilizado como 
memória cache para a CPU.

34. (Ministérios/2003) Analise as seguintes 
afirmações relativas aos periféricos e 
componentes de um computador.
I – A memória ROM pode ser utilizada como o 
cachê da memória principal nos 
computadores mais modernos.
II – A memória principal de um computador 
armazena temporariamente as informações, 
mantendo o sistema operacional e os 
aplicativos em uso, além dos dados de 
processamento necessários a cada momento.
III – Uma fita magnética, ao mesmo tempo 
que é um meio de entrada/saída de dados, 
também é um meio de armazenamento de 
grande capacidade.
IV – Os conteúdos das memórias ROM e RAM 
são gravados durante a fabricação.

Indique a opção que contenha todas as 
afirmações verdadeiras.
a) I e II.
b) II e II.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

35. (FCC/2004) O equipamento periférico de 
um sistema d computador, considerado um 
dispositivo somente de entrada, é
a) o monitor de vídeo.
b) a impressora.
c) o disquete.
d) o scanner.
e) o disco rígido.

36. (Esaf/MPU – Analista de 
informação/2004) Uma CPU, em relação ao 
número de instruções de processamento que 
pode reconhecer, pode ser classificada em 
CISC ou RISC. Com relação a essa 
classificação é correto afirmar que
a) um processador RISC reconhece um 
número limitado de instruções que são 
otimizadas para que sejam executadas com 
mais rapidez.
b) um processador RISC pode executar, de 
modo direto, a maioria das operações 
programadas pelos modernos softwares, 
inclusive em nível de linguagem Assembly.
c) programas direcionados para máquinas 
CISC são naturalmente mais extensos e 
complexos.
d) tanto os processadores RISC como os CISC 
são naturalmente mais extensos e complexos.
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e) as arquiteturas RISC e CISC são idênticas, 
sendo principal diferença entre elas o 
tamanho da memória cachê que cada uma 
apresenta em sua configuração padrão

37. (Cespe/Polícia Rodoviária Federal/2004) 
Com relação às especificações abaixo e a 
conceitos de hardware e software de 
computadores do tipo PC, julgue os itens 
seguintes.(  Marque certo ou errado )
 Pentium 4, de 1,8 GHz                      
 Placa-mãe PC CHIPS
 256 MB de RAM
 HD de 40 GB
 Gravador de CD 52x
 Fax/modem de 56 kbps
 Gabinete ATX
 Kit multimídia com caixas de som e de 
120 w PMPO
 Teclado ABNT, mouse de 320 dpi, 
monitor de 21”
 Windows XP professional

a) O microprocessador Pentium 4 especificado 
possui tecnologia exclusivamente RISC que,
comparada à tecnologia CISC, utilizada 
principalmente em Workstations, permite um 
número de instruções muito superior, o que o 
torna muito mais rápido e poderoso que os 
microprocessadores CISC.
b) O teclado ABNT, também conhecido como 
DVORAK, é o mais popular em uso 
atualmente no Brasil e tem algumas 
vantagens com relação ao teclado ABNT2, 
pois, ao contrario deste, contém teclas com 
caracteres específicos da língua brasileira, 
como a tecla Ç.
c) Para funcionamento adequado do 
computador, a quantidade de memória RAM a 
ser instalada deve ser dimensionada em 
função do tipo de operações/processamento 
que ele deverá executar. O conteúdo 
armazenado na memória RAM é perdido 
quando o computador é desligado. 
d) O tamanho do Winchester deste 
computador é de 40 GB.
e) Não é possível realizar gravações em CD 
do tipo CD-R neste computador, por falta de 
equipamento adequado.

E,E,C,C,E

38. (FCC/Auditor-PB/2206) O BIOS de um 
microcomputador é basicamente
a) um sistema de controle de rotinas de 
entrada e saída.
b) uma memória de massa.
c) um slot de memória regravável
d) um chip de memória de acesso randômico.

e) um sistema operacional de interface 
gráfica.

39. (Esaf/AFRF/2005) Analise as seguintes 
afirmações relacionadas aos conceitos básicos 
de hardware e software.
I – O barramento PCI de 64 vias, também 
conhecido como “PCI 64”, suporta 64 bits 
para dados e pode operar a 33 MHz ou 66 
MHz. Fisicamente, diferencia-se do 
barramento PCI tradicional por um “chanfro” 
delimitador. Outra diferença é que o PCI 64 
não dispõe de tecnologia plug and play.
II – O barramento AGP é uma interface que 
permite a comunicação direta do adaptador 
de vídeo com a memória RAM. Para estes 
adaptadores de vídeo, o processo de 
armazenamento de dados de texturas utiliza 
a memória RAM.
III – Para um caso de um monitor de vídeo, 
a tecnologia plug and play serve para agilizar 
a sua configuração. O protocolo conhecido 
como “DDC” permite ajustar a taxa de 
atualização, que corresponde ao número de 
vezes por segundo em que a imagem é 
renovada. Baixas taxas de atualização podem 
provocar desconforto visual para os usuários.
IV – Para um conjunto formado por um 
monitor e um adaptador de vídeo, a memória 
de vídeo e a resolução são diretamente 
proporcionais ao número máximo de cores 
que podem ser apresentadas. Para uma 
mesma memória, quanto maior a resolução, 
maior será o número máximo de cores que o 
adaptador poderá produzir.
Indique a opção que contenha todas as 
afirmações verdadeiras.
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV

40. (Esaf/AFC-STC/2005) Analise as 
seguintes afirmações relacionadas a conceitos 
gerais de informática.
I – O chipset é conjunto de chips que 
compões a memória RAM e a memória cache 
de um computador.
II – O Barramento AGP (Accelerated Graphics 
Port) é o padrão de barramento pela Intel. 
Trata-se de um slot à parte, sem qualquer 
ligação com os slots PCI e ISA, para ser 
utilizado exclusivamente por placa de vídeo 
3D.
III – O BIOS (Basic Input/Output System –
sistema básico de entrada e saída) é a parte 
integrante do Sistema Operacional que 
gerencia o fluxo de dados entre o barramento 
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do computador e os dispositivos periféricos a 
ele conectados.
IV – A evolução dos sistemas de arquivos de 
FAT-16 para FAT-32 permitiu romper algumas 
limitações do tradicional sistema FAT-16. 
Uma delas foi o limite de 2 GB por partição 
existente no sistema FAT-16 que pode chegar 
a 2 Terabytes no sistema FAT-32.
Indique a opção que contenha todas as 
afirmações verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

41. (Esaf/TRF/2003) Analise as seguintes 
afirmações relativas à UCP de um 
computador.
I – Um processador, além da capacidade de 
realizar leituras e gravações na memória, 
deve ser capaz de comunicar-se com o 
usuário. Ele deve Sr capaz de ler dados 
provenientes do teclado, mouse e outros 
dispositivos de saída de dados, bem como 
transferir dados para o vídeo, impressora e 
outros dispositivos de entrada de dados.
II – O processador possui um barramento de 
dados, através do qual trafegam os dados 
que são transmitidos ou recebidos pelo 
barramento de endereços.
III – O processador utiliza o barramento de 
endereços para indicar qual é a posição da 
memória a ser acessada.
IV – Os processadores possuem, além do 
barramento de dados e de endereços, o 
barramento de controle.

Indique a opção que contenha todas as 
opções verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

42. (Cespe/T R E-MT – Analista 
Judiciário/2005) A janela ilustrada 
anteriormente apresenta as especificações 
técnicas de um computador, bem como a 
descrição de acessórios compatíveis às suas 
disponibilidades e software e hardware. Com 
relação a esse computador, julgue os itens a 
seguir, lendo com base as suas 
especificações.
I – De acordo com as descrições, é correto 
afirmar que se trata de um desktop.
II – O computador possui portas USB, mas 
não possui unidade de disquete de 3½”

III – O computador não possui gravador 
de DVD e seu winchester é capaz de 
armazenar o conteúdo de mais de 60 
unidades de CD.
IV – O computador possui 1.024 de MB 
de capacidade de memória RAM, cuja 
velocidade de acesso por parte do 
processador para armazenamento e 
leitura de dados é igual a 2 x 2,8 GHz
V – O computador possui hardware 
necessário para conexão m redes wireless 
LAN 802.11b, em redes ópticas a taxas de 
até 54 Mbps e em redes com acesso 
ADSL.
Estão certos apenas os itens:
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e V.
e) IV e V.

43. (Esaf/MPU – Técnico em 
informática/2004) Analise a opção correta em 
relação a dispositivos de armazenamento de 
dados.
a) Um CD-R atualmente armazena até 3GB.
b) O ZIP disk de maior capacidade armazena 
até 750MB.
c) O disquete LS-120 armazena até 120GB.
d) O disquete HD armazena até 1.44GB.
e) O disquete DD armazena até 720MB.

44. (Cespe/Banco  do Brasil –
Escriturário/2003) Julgue os itens a seguir, 
acerca de conceitos de hardware e de 
software associados a um computador PC 
compatível. ( Marque certo ou errado )
a) O sistema operacional Windows, a partir de 
sua versão XP, incorporou a ferramenta 
denominada BIOS, um software que, 
dependendo da sua configuração, garante que 
o computador não seja ligado por usuários 
não-autorizados.
b) O slot PCMCIA pode ser utilizado para 
abrigar hardware cujo principal objetivo é 
aumentar a velocidade de processamento do 
computador.
c) O disco de vídeo digital (DVD) é um 
dispositivo de armazenamento de dados 
semelhante a um compact disc no que tange 
à leitura óptica, mas pode armazenar uma 
quantidade maior de dados que este último.
d) Não existem modelos de DVD que 
permitem gravação feita pelo usuário.

E,E,C,E 
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45. (FCC/ANS/2007) Um monitor de vídeo de 
15 polegadas significa que o tamanho é 
representado pela medida
a) somada da altura mais a largura da tela.
b) da diagonal da tela.
c) somada dos quatros lados da tela.
d) da horizontal da tela.
e) da vertical da tela.

46. Esaf/TRF/2005) Analise as seguintes 
afirmações relacionadas a sistemas de 
backup.
I – Um backup copia somente os arquivos 
criados ou alterados desde o último backup 
normal ou incremental.
II – Ao se utilizar uma combinação de 
backups normais ou incrementais para 
restaurar dados, será necessário ter o último 
backup normal de todos os conjuntos de 
backups incrementais.
III – A forma mais segura de se fazer um 
backup diferencial em todo o conteúdo de um 
HD é por meio da implementação de um 
sistema de espalhamento de disco.
IV – Com um sistema tolerante a falhas, do 
tipo RAID3 ou RAID5, o backup completo é 
feito no último disco do conjunto, que deve 
ser substituído com a freqüência necessária 
para se manter a segurança desejada. 
Recomenda-se, no mínimo, uma substituição 
semanal.

Indique a opção que contenha todas as 
afirmações verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) II e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

47. (Cespe/T R E-MT – Analista 
Judiciário/2005) A janela ilustrada 
anteriormente apresenta as especificações 
técnicas de um computador, bem como a 
descrição de acessórios compatíveis às suas 
disponibilidades e software e hardware. Com 
relação a esse computador, julgue os itens a 
seguir, lendo com base as suas 
especificações.
I – De acordo com as descrições, é correto 
afirmar que se trata de um desktop.
II – O computador possui portas USB, mas 
não possui unidade de disquete de 3½”
III – O computador não possui gravador de 
DVD e seu winchester é capaz de armazenar 
o conteúdo de mais de 60 unidades de CD.
IV – O computador possui 1.024 de MB de 
capacidade de memória RAM, cuja velocidade 
de acesso por parte do processador para 

armazenamento e leitura de dados é igual a 2 
x 2,8 GHz
V – O computador possui hardware 
necessário para conexão m redes wireless 
LAN 802.11b, em redes ópticas a taxas de até 
54 Mbps e em redes com acesso ADSL.
Estão certos apenas os itens:
a) I e II.
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e V.
e) IV e V.

48. (Esaf/MPU – Técnico de Controle 
Interno/2004) Analise as seguintes 
afirmações relativas a conceitos básicos de 
hardware e software.
I – A porta PS/2 é uma porta paralela de alta 
velocidade destinada à conexão do mouse e 
do teclado.
II – O PCI é uma placa de expansão 
destinada a dar suporte nativo ao plug and 
play nos sistemas operacionais modernos.
III – O SCSI é um padrão de barramento 
para a conexão de discos rígidos, CD-ROMs, 
scanners e discos SCSI é superior ao IDE.
IV – Pixel é cada um dos pontos que formam 
uma imagem digitalizada. Em um monitor 
colorido, cada Pixel é compostos por um 
conjunto de 3 pontos: verde, vermelho e 
azul.

Indique a opção que contenha todas as 
afirmações verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.


