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Olá, pessoal, 
 

Meu nome é Sócrates Arantes T. Filho, sou Bacharel em Ciência da Computação 
pela UnB e Especialista em Segurança de Redes pela FGF. Atualmente, sou Analista 
Legislativo do Senado Federal. Fui Analista de Finanças e Controle da Controladoria-
Geral da União (CGU), entre 2006 e 2009; Analista Júnior, entre 2004 e 2006, na Caixa 
Econômica Federal; e Técnico Bancário, entre 2002 e 2004, também na Caixa Econômica 
Federal. 

Comecei os meus estudos para concursos desde 2004, quando me formei, e, com 
muito esforço, consegui a aprovação em diversos concursos, tanto na área de Tecnologia 
da Informação (TI), como em alguns concursos generalistas.  

Para chegar até aqui, o caminho foi árduo e sofrido, mas felizmente tive sucesso. Se 
vocês forem disciplinados e seguirem o mesmo caminho de estudos pesados, vocês 
também terão um futuro promissor! 

Este material se trata de uma coletânea de exercícios de Redes de Computadores 
extraídos de provas de concursos de Tecnologia da Informação. Para cada bateria de 
exercícios, serão colocados os exercícios, para que os alunos treinem seus 
conhecimentos, e em seguida, serão apresentados os gabaritos das provas, com os 
comentários.  

Nesse volume, foram incluídos os exercícios dos concursos a seguir: 
 
Questões de Certo/Errado: 

• CESPE – ABIN – 2010 – Oficial Técnico de Inteligência – Área de Desenvolvimento e 
Manutenção de Sistemas 

• CESPE – ABIN – 2010 – Oficial Técnico de Inteligência – Área de Suporte a Rede de Dados 
• CESPE – ABIN – 2010 – Agente Técnico de Inteligência – Área de Tecnologia da Informação 
• CESPE – TRT / 21ª Região – 2010 - Analista Judiciário – Especialidade: Tecnologia da 

Informação  
• CESPE – TRT / 21ª Região – 2010 - Técnico Judiciário – Especialidade: Tecnologia da 

Informação 
• CESPE – FUB – 2011 – Analista de Tecnologia da Informação 
• CESPE – FUB – 2011 – Técnico de Tecnologia da Informação 
• CESPE – Superitendência Nacional de Previdência Complementar/PREVIC – 2011 – Analista 

Administrativo - Tecnologia da Informação 
• CESPE – STM – 2011 - Analista Judiciário – Especialidade: Tecnologia da Informação 
• CESPE – DETRAN/ES – 2011 - Técnico Superior – Formação 3 – Analista de Sistemas 
• CESPE – TRE/ES – 2011 - Analista Judiciário – Especialidade: Análise de Sistemas 
• CESPE – TRE/ES – 2011 – Técnico Judiciário – Especialidade: Operação de Computadores 
 
Questões de múltipla escolha: 
• ESAF – CVM – 2010 – Analista – Área: Infraestrutura de TI 
• FGV – Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – 2010 - Tecnologista em Saúde Pública – 

Gerenciamento de Redes 
• CESPE – INMETRO – 2010 - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Área: 

Ciência da Computação 
• CESPE – INMETRO – 2010 - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Área: 

Gestão da Informação 
• CESPE – INMETRO – 2010 - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Área: 

Infraestrutura e Redes de Tecnologia da Informação 
• CESPE – INMETRO – 2010 - Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – Área: 

Informática Aplicada à Metrologia Legal 
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• CGGT/Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ – Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
(TCM/RJ) – 2011 – Analista de Informação 

 
Algumas das provas podem estar com os gabaritos preliminares, o que será 

informado para cada bateria de exercícios. Nesses casos, fique atento para verificar 
qualquer mudança do gabarito posteriormente. 

Outros materiais disponíveis:  
 
1) Teoria e exercícios: 

• Redes de Computadores para concursos públicos  – mais informações em 
http://socratesfilho.wordpress.com/cursos-de-ti/redes-de-computadores-para-
concursos-publicos/ 

• Segurança da Informação para Concursos – Nível Avan çado (Perito da 
PF e TCU) – mais informações em http://socratesfilho.wordpress.com/cursos-
de-ti/seguranca-da-informacao-para-concursos/ 

 
2) Somente exercícios: 

• Segurança da Informação em Exercícios – Volume 1  – mais informações 
em http://socratesfilho.wordpress.com/questoes-de-provas-
comentadas/seguranca-exercicios-volume-1/  

 
É recomendável que o aluno tenha conhecimento sobre Segurança da Informação e 

também em Redes de Computadores, já que há questões multidisciplinares.  
Agora, vamos ao que interessa, ou seja, aos exercícios! 
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(CESPE – ABIN – 2010 – Oficial Técnico de Inteligência – Área de Desenvolvimento e 
Manutenção de Sistemas) 
 
Questões de prova: 
 
Acerca do uso de ferramentas, técnicas e aplicativos para a Internet e intranet, julgue os 
itens que se seguem. 
 
21) A utilização dos padrões de correio eletrônico implica a geração automática, pelo 
IMAP (Internet message access protocol), de uma assinatura digital, que pode ser 
verificada pelo destinatário. 
 
22) A troca de mensagens eletrônicas entre cidades geograficamente distantes não pode 
ser realizada por meio de uma intranet, em razão das características dos protocolos de 
email usados em uma rede corporativa. 
 
Julgue os itens de 96 a 104, a respeito dos conceitos de rede local. 
 
96) Em uma rede de comunicação operando no modo half duplex ou semiduplex, ocorre a 
transmissão simultânea do sinal da origem para o destino e vice-versa.  
 
97) Uma rede VLAN geralmente oferece maior capacidade de liberação da largura de 
banda, além da possibilidade de redução de roteamento entre redes comutadas, já que 
permite aos switches proteger os roteadores congestionados, limitando a distribuição de 
tráfego unicast, multicast ou de difusão. 
 
98) O protocolo NETBEUI da Microsoft é recomendado para o gerenciamento de grandes 
redes, formadas por mais de 200 computadores utilizados simultaneamente e que 
possam ser facilmente roteáveis. 
 
99) Em uma máscara de sub-rede 255.255.255.0, há três bytes que representam um 
endereço de rede e um byte reservado para hosts. 
 
100) Uma rede em barramento com topologia descentralizada tem as seguintes 
características: uso de repetidores de sinais em que não há hierarquia na distribuição de 
dados; cada um dos nós apresenta um único endereço na rede; a queda de um nó não 
representa a perda do funcionamento de toda a rede. 
 
101) Na conexão de redes Ethernet 10BaseT, quando a distância a ser percorrida pelo 
sinal for superior a 180 m de cabo de cobre UTP Categoria 5, recomenda-se o uso de 
repetidor.  
 
102) As redes de terceira geração (3G) via celular que operam em 2,4 GHz permitem 
grande  mobilidade e alto desempenho, disponibilizando enlaces com taxas de 
transmissão de até 2 Mbps. 
 
103) As ferramentas Ping e Traceroute podem ser utilizadas para o diagnóstico da 
disponibilidade de hosts da rede e a verificação de sua conectividade. O uso do flag –s 
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permite que os pacotes sejam enviados em intervalos regulares de tempo, a fim de se 
avaliar a capacidade de circuito da rede de comunicação. 
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(CESPE – ABIN – 2010 – Oficial Técnico de Inteligência – Área de Desenvolvimento e 
Manutenção de Sistemas) 
 
Gabarito: 
 
21) ERRADO. O uso do IMAP não implica a geração de assinatura digital para verificação 
pelo destinatário, como no caso do programa PGP. 
22) ERRADO. A troca de mensagens eletrônicas pode ser feita por meio de uma intranet 
em cidades distantes, uma vez que os protocolos de e-mail usados em uma rede 
corporativa serem os mesmos usados pela Internet. 
96) ERRADO. Em redes half duplex, a transmissão não é simultânea. O canal transmite 
as informações em um sentido de cada vez. 
97) CERTO. 
98) ERRADO. O protocolo NETBEUI é um protocolo antigo da Microsoft, de 
funcionamento simples, e por isso, é recomendável apenas para pequenas redes, sendo 
substituído pela pilha de protocolos TCP/IP. 
99) CERTO. 
100) CERTO. 
101) CERTO. 
102) ERRADO. As redes atuais de 3G conseguem enlaces com taxas de transmissão de 
até 56 Mbps de downstream. 
103) CERTO. 


