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QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

29) Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e controlar outro computador, 

independentemente da distância física entre eles, desde que ambos os computadores estejam conectados à Internet. 

Gabarito: E 

Comentário: Apesar de ser possível acessar e controlar outro computador por meio de uma aplicação de acesso remoto, 

independentemente da distância física entre eles, há situações em que não há a necessidade de estarem conectados à 

Internet, como é o caso em que ambos os computadores estão em uma mesma rede local LAN.  

30) As versões mais modernas dos navegadores Chrome, Firefox e Edge reconhecem e suportam, em instalação padrão, 

os protocolos de Internet FTP, SMTP e NNTP, os quais implementam, respectivamente, aplicações de transferência de 

arquivos, correio eletrônico e compartilhamento de notícias. 

Gabarito: C 

Comentário: Todos os três serviços (FTP, SMTP e NNTP) podem ser realizados por meio de aplicativos clientes específicos 

para tais serviços. Entretanto, a questão faz menção ao uso desses serviços por meio dos navegadores Chrome, Firefox 

e Edge, no sentido de que estes são capazes de reconhecer e suportar tais protocolos. De fato, é possível baixar arquivos 

de um servidor FTP diretamente a partir desses navegadores; também é possível enviar e-mails usando o protocolo 

SMTP a partir desses navegadores em aplicações webmail; e, por fim, também é possível acessar servidores de notícias 

NNTP por meio dos navegadores. O protocolo NNTP é um antigo protocolo de compartilhamento de notícias em grupos 

da Internet, na antiga rede USENET. Tal serviço era acessado por meio de aplicativos clientes específicos de notícias. 

Porém, com o advento da Web, esse serviço passou a ser acessado por meio dos navegadores também. 

 

31) No fluxo de pacotes de uma rede de computadores, a qualidade de serviços é determinada pelos parâmetros 

relacionados a propagação, recuperação, interferência e perda de dados. 

Gabarito: C 

Comentário: a qualidade de serviço (QoS) determina os níveis de qualidade cujos serviços serão oferecidos. Para isso, 

vários parâmetros são estabelecidos no que diz respeito à propagação, recuperação, interferência e perda de dados a 

fim de satisfazer o nível requerido de qualidade do serviço oferecido. 

 

32) Programas anti-spyware usam basicamente mecanismos de análise comportamental, análise heurística e inteligência 

artificial para detectar software de spyware instalado indevidamente em um sistema. 

Gabarito: E 



 

Comentário: Os antispyware, assim como os antivírus, utilizam de uma base de definições da ameaças, mais conhecida 

como “vacina”, que é uma base de uma lista de ameaças que o antispyware utiliza para reconhecer um software mal 

intencionado. O antispam, um outro aplicativo de segurança, busca e identifica mensagens de e-mail indesejados e não 

solicitados, mas não por uma lista de definições, mas sim por meio de análise comportamental, análise heurística e 

inteligência artificial para o reconhecimento das mensagens como spam. 

33) No acesso a uma página web que contenha o código de um vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse 

vírus, conforme as configurações do navegador. 

Gabarito: C 

Comentário: As configurações das Opções da Internet permitem definir o nível de segurança de navegação, habilitando 

ou desabilitando a execução de códigos maliciosos, os quais muitas vezes são baixados por meio de Controles ActiveX. 

 

34) A computação em nuvem do tipo software as a servisse (SaaS) possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços 

de qualquer local usando um computador conectado à Internet. 

Gabarito: C 

Comentário: A computação em nuvem SaaS oferece softwares como serviços, os quais podem ser acessados de qualquer 

local, a partir de qualquer equipamento conectado à Internet. 
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