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Exerćıcio 1 Exerćıcios do Livro “Computer Networking: A Top-Down Approach”, Kurose e Ross.
http://wps.aw.com/br_kurose_rede_1/7/2003/512828.cw/index.html.

Exerćıcio 2 POSCOMP 2005) O DNS (Domain Name System) é um serviço de diretórios na Internet que:

A. Traduz o nome de um hospedeiro (host) para seu endereço IP.

B. Localiza a instituição a qual um dado host pertence.

C. Retorna a porta da conexão TCP do host.

D. Retorna a porta da conexão UDP do host.

E. Traduz o endere co IP de um hospedeiro para um nome de domı́nio na Internet.

Exerćıcio 3 POSCOMP 2005) Sejam as afirmações:
(I) O HTTP e o FTP s ao protocolos da camada de aplicação e utilizam o protocolo de transporte TCP.
(II) Ambos (HTTP e FTP) utilizam duas conexões TCP, uma para controle da transferência e outra para envio
dos dados transferidos (controle fora da banda).
(III) O HTTP pode usar conexões não persistentes e persistentes. O HTTP/1.0 usa conexões não persistentes.
O modo default do HTTP/1.1 usa conexões persistentes. Dadas estas três afirmações, indique qual a alternativa
correta:

A. (I), (II) e (III) são verdadeiras.

B. Somente (I) e (II) são verdadeiras.

C. Somente (I) é verdadeira.

D. Somente (I) e (III) são verdadeiras.

E. (I), (II) e (III) são falsas.

Exerćıcio 4 POSCOMP 2005) Segundo o W3C (World Wide Web Consortium), um serviço Web é um sistema
de software projetado para permitir a interação entre máquinas numa rede. Selecione a afirmação incorreta sobre
serviços Web:

A. A interface do serviço Web é descrita em WSDL.

B. A representação dos dados é feita em XML.

C. O transporte das mensagens é feito tipicamente pelo HTTP.

D. Pode-se compor serviços Web através de orquestração de serviços.

E. Cliente e Servidor devem ser escritos na mesma linguagem de programação.
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Exerćıcio 5 (POSCOMP 2007) Sobre o protocolo de transferência de hipertextos (HTTP - Hyper-Text Transfer
Protocol), é CORRETO afirmar que

A. O protocolo HTTP é capaz de transportar nativamente arquivos no formato binário.

B. A versão 1.0 do protocolo HTTP não permite a utilização de cookies.

C. A versão 1.1 do protocolo HTTP difere da versão 1.0 na capacidade de transportar objetos maiores.

D. A instrução GET condicional permite que o cliente opte por receber um determinado objeto do servidor
apenas se este tiver sido alterado depois de uma determinada data e hora.

E. O protocolo HTTP não pode ser utilizado para transportar outros tipos de objetos senão os hiper-textos.

Exerćıcio 6 POSCOMP 2008) Analise as seguintes afirmativas.
I. Um servidor DNS suporta dois tipos de consulta: iterativa e recursiva. Na consulta iterativa que é a mais
utilizada, caso um servidor DNS não tenha a informação pedida pela máquina solicitante, ele irá buscar a mesma
consultando outros servidores.
II. Como estratégia para aumentar a confiabilidade na resposta dos servidores DNS

A. quando do emprego de caches, devem-se utilizar valores grandes de TLL (Time-To- Live), mantendo elevado
o tempo de validade do registro na cache.
III. Um servidor DNS pode atender dois tipos de consultas: tradução direta, na qual, a partir de um endereço
IP, o mesmo retorna o nome de rede do equipamento; e tradução inversa, na qual, a partir de um nome de
rede, retorna o IP associado ao mesmo. A análise permite concluir que

B. nenhuma afirmativa está correta.

C. somente a afirmativa I está correta

D. somente a afirmativa II está correta.

E. somente a afirmativa III está correta.

todas as afirmativas estão corretas.

Exerćıcio 7 FCC - 2010 - TRE-RS - Programador de computador - Caso um roteador não consiga passar adiante
um datagrama recebido (por congestionamento demais ou por zeragem do TTL do datagrama, por exemplo), ele
precisa informar ao transmissor do datagrama que ocorreu um erro. O mecanismo usado para tal pelos roteadores
é o uso do protocolo

A. SNMP.

B. IGMP.

C. ICMP.

D. SFTP.

E. SMTP.

Exerćıcio 8 IPAD - 2010 - Prefeitura de Goiana - PE - Administrador de redes - 1 - Sobre o protocolo ICMP,
analise as seguintes afirmativas: 1. Trabalha com detecção de erros na rede.
2. Provê a base para o funcionamento do comando ping.
3. Funciona apenas no contexto de redes locais.
Assinale a alternativa correta:

A. Apenas uma das afirmativas é falsa.

B. Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.

C. Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.

D. Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.

E. As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.
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Exerćıcio 9 FCC - 2010 - BAHIAGÁS - Analista de Processos Organizacionais - Análise de Sistemas - O valor
numérico 10 associado ao tipo de mensagem ICMPv4 significa

A. Anúncio de Roteador.

B. Redirecionamento.

C. Solicitação de Roteador.

D. Solicitação de horário.

E. Mensagem de eco.

Exerćıcio 10 CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Analista de Sistemas - Suporte de Produção e Rede - Após enviar
um datagrama para um servidor na Internet, uma estação recebeu uma mensagem ICMP TIME EXCEEDED.
Significa que

A. a taxa de transmissão da estação deve ser diminúıda.

B. o campo TTL (Time do Live) do datagrama assumiu o valor 0.

C. o servidor de destino não foi localizado na rede.

D. os datagramas enviados como retorno pelo servidor estão corrompidos.

E. os datagramas estão sendo gerados com erro porque existe um bug no software da estação.

Exerćıcio 11 FCC - 2010 - DPE-SP - Agente de Defensoria - Administrador de Banco de Dados - Sobre
protocolos de correio eletrônico, considere:
I. O HTTP recupera mensagens no servidor.
II. O POP3 permite a manipulação de mensagens armazenadas no Servidor.
III. O SMTP cuida da entrega e armazenamento no Servidor de destino.
Está correto o que consta em

A. II e III, apenas.

B. I e II, apenas.

C. I e III, apenas.

D. I, II e III.

E. III, apenas.

Exerćıcio 12 IADES - 2013 - EBSERH - Analista de Tecnologia da Informação - Telecomunicações - Qual dos
protocolos, a seguir, é responsável pelo envio de mensagens de correio eletrônico?

A. POP3.

B. IMAP.

C. NTP.

D. DHCP.

E. SMTP.

Exerćıcio 13 AOCP - 2012 - TCE-PA - Assessor Técnico de Informática - Analista de Suporte - Sobre o SMTP,
é correto afirmar que

A. é um protocolo cliente-servidor usado para permitir a comunicação remota entre computadores ligados numa
rede baseada em TCP.

B. é uma técnica para reescrever os endereços IPs de origem, que passam por um roteador ou firewall, para que
um computador de uma LAN tenha acesso à web.

C. é uma rápida e versátil forma de transferência de arquivos, sendo uma das mais utilizadas na web.

D. é um protocolo para envio de mensagens, baseadas em texto, onde são especificados um ou mais destinatários
da mensagem.

E. é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico superior em recursos ao POP3.
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Exerćıcio 14 ESAF - 2008 - Prefeitura de Natal - RN - Auditor do Tesouro Municipal - Auditoria - Prova 2 -
Analise as seguintes afi rmações relacionadas a conceitos básicos de Redes:
I. O ICMP (Internet Control Message Protocol) utiliza os serviços providos pelo IP para a transferência de suas
mensagens. Como seu objetivo não é garantir a entrega de datagramas no destino, existe sempre a possibilidade de
serem perdidos datagramas sem que o ICMP gere qualquer mensagem de erro.
II. Existem mensagens ICMP que podem ser geradas por qualquer máquina, outras só podem ser geradas por
roteadores.
III. Para garantir a entrega de dados, o protocolo IP envia segmentos e espera que estes sejam confi rmados pela
máquina de destino. O intervalo de tempo de espera, denominado RTT (Round Trip Time), é dinamicamente
calculado pelo IP.
IV. Em uma rede ATM (Asynchronous Transfer Mode) a transmissão não necessita de conexão. O modelo de
referência ATM é organizado em duas camadas com funcionalidades equivalentes às das camadas de Rede e de
apresentação do modelo OSI.
Indique a opção que contenha todas as afi rmações verdadeiras.

A. I e II.

B. II e III.

C. III e IV.

D. I e III.

E. II e IV.

Exerćıcio 15 CESGRANRIO - 2008 - CAPES - Analista de Sistemas - Um determinado host Y está recebendo
dados de um host X em uma taxa mais alta do que pode processar. Que mensagem ICMP Y pode enviar a X para
que a taxa de transmissão seja reduzida?

A. Source quench

B. Echo request

C. Sender too fast

D. TTL timeout

E. Slow receiver

Exerćıcio 16 CESGRANRIO - 2008 - BNDES - Profissional Básico - Análise de Sistemas - Desenvolvimento
- Uma estação de uma pequena empresa, ao tentar uma conexão com a Intranet, recebeu uma mensagem do tipo
ICMP TIME EXCEEDED. No dia anterior, esse serviço estava operando normalmente. Essa situação pode ocorrer
quando

A. o servidor da Intranet está fora do ar.

B. o tempo máximo para estabelecimento de uma conexão UDP foi excedido.

C. o default gateway da estação está fora do ar.

D. existe um problema de roteamento interno, provocando loops entre os roteadores.

E. existe um congestionamento na rede, sinalizando que pacotes serão perdidos.

Exerćıcio 17 CESGRANRIO - 2007 - TCE-RO - Técnico em Informática - Que utilitário para diagnóstico de
rede, dispońıvel na instalação padrão do Windows 2000 Server, envia mensagens ICMP do tipo Echo Request e
aguarda respostas ICMP do tipo Echo Reply?

A. ping

B. route

C. nbtstat

D. neticmp

E. stathost
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Exerćıcio 18 CESGRANRIO - 2006 - DNPM - Técnico Administrativo - Informática - Uma estação, ao enviar

um datagrama para um determinado servidor na Internet, recebeu uma mensagem ICMP TIME EXCEEDED. É
correto afirmar que o(a):

A. servidor encontra-se em horário de manutenção.

B. campo TTL do datagrama atingiu o valo zero.

C. taxa de transmissão da estação precisa ser diminúıda.

D. taxa de transmissão da estação precisa ser aumentada.

E. quantidade de bytes trafegados pelo servidor excedeu seu limite.

Exerćıcio 19 ESAF - 2013 - DNIT - Analista Administrativo - Tecnologia da Informação - Uma das carac-
teŕısticas do Proxy é:

A. permitir conexões streaming diretas para hosts FTP.

B. permitir conexões diretas entre hosts internos e hosts externos.

C. dispensar a criação de logs de tráfego.

D. dispensar a autenticação do usuário.

E. analisar comandos da aplicação no payload dos pacotes de dados.

Exerćıcio 20 CESPE - 2013 - TRE-MS - Programador de computador - Acerca dos serviços mais conhecidos da
Internet, assinale a opção que apresenta o serviço que é utilizado para compartilhamento de arquivos na Internet.

A. SMTP

B. POP3

C. FTP

D. NFS

E. Telnet

Exerćıcio 21 IADES - 2013 - EBSERH - Analista de redes e comunicação de dados - Os protocolos de rede
conhecidos como SMTP, POP3 e FTP utilizam, por padrão, as portas, respectivamente,

A. 25 - 21 - 110.

B. 21 - 110 - 25

C. 21 - 25 - 110.

D. 110 - 21 - 25.

E. 25 -110 - 21.

Exerćıcio 22 IADES - 2013 - EBSERH - Analista de Tecnologia da Informação - Telecomunicações - Proxies
reversos são desejáveis na segurança de uma rede, pois

A. evitam o contato direto entre clientes e servidores, impedindo ataques diretos a estes.

B. permitem aos clientes internos a navegação monitorada na internet.

C. rastreiam endereços IP em sites internacionais.

D. aceleram a velocidade de navegação, impedindo que ataques cheguem mais rápido do que os sites solicitados.

E. bloqueiam o acesso externo à rede.
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Exerćıcio 23 FCC - 2012 - TST - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Por questões de segurança,
o gerente da rede de computadores de uma empresa quer desabilitar qualquer acesso externo, por meio da internet,
para a transferência de arquivos utilizando o protocolo FTP (File Transfer Protocol). Para isso, o gerente deve
configurar o Firewall para bloquear os acessos pela Porta TCP de número

A. 13.

B. 21.

C. 23.

D. 25.

E. 443.

Exerćıcio 24 AOCP - 2012 - TCE-PA - Assessor Técnico de Informática - Analista de Suporte - Sobre o FTP,
é correto afirmar que

A. é um protocolo cliente-servidor usado para permitir a comunicação remota entre computadores ligados numa
rede baseada em TCP.

B. é uma técnica para reescrever os endereços IPs de origem, que passam por um roteador ou firewall, para que
um computador de uma LAN tenha acesso à web.

C. é uma rápida e versátil forma de transferência de arquivos, sendo uma das mais utilizadas na web.

D. é um protocolo para envio de mensagens, baseadas em texto, onde são especificados um ou mais destinatários
da mensagem.

E. é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico superior em recursos ao POP3.

Exerćıcio 25 EXATUS - 2012 - DETRAN-RJ - Analista de Tecnologia da Informação - Em redes, as portas 21,
22, 23 e 80 normalmente são associadas aos seguintes serviços, respectivamente:

A. FTP, SSH, Telnet, HTTP.

B. Telnet, SSH, FTP, HTTP.

C. FTP, Telnet, HTTP, SSH.

D. SSH, FTP, Telnet, HTTP.

E. Nenhuma das anteriores.

Exerćıcio 26 FCC - 2012 - TRE-CE - Técnico Judiciário - Operação de Computador - O Protocolo FTP (File
Transfer Protocol) é utilizado para enviar e receber arquivos por meio de uma rede TCP/IP. Neste protocolo são
criados comandos para interagir com o servidor, como o Comando TYPE que

A. lista o conteúdo de um arquivo remoto.

B. configura o modo de transferência de arquivos (ASCII ou binário).

C. especifica o tipo de conexão a ser utilizada (SSH ou passive mode).

D. exibe a lista de arquivos de um determinado tipo.

E. informa o tipo de transferência (stream, bloco ou comprimido).

Exerćıcio 27 FCC - 2011 - TRE-PE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - É INCORRETO afirmar:

A. O serviço TCP é obtido quando tanto o transmissor quanto o receptor criam pontos extremos chamados
soquetes; o soquete consiste no endereço IP do host e em um número de 16 bits local para esse host, chamado
porta.

B. A possibilidade de acesso ao servidor NFS requer que três daemons estejam executando e, entre eles, o
portmap, para permitir aos clientes NFS saberem qual porta o servidor NFS está utilizando.

C. O FTP trabalha com o modelo cliente-servidor e possui a caracteŕıstica de utilizar uma conexão de controle
(dedicada aos comandos FTP e suas respostas); e uma conexão de dados (dedicada à transferência de dados).

D. No contexto do SNMP, configurar os parâmetros dos objetos gerenciados e responder às solicitações dos
gestores é função do Agente Principal (Master Agent).

E. Dentre os tipos de registros de recursos do DNS, o CNAME tem como função especificar o nome do host
preparado para aceitar mensagens de correio eletrônico para o domı́nio especificado.
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Exerćıcio 28 FUNRIO - 2013 - MPOG - Analista de Tecnologia da Informação - Sobre o protocolo HTTP, é
ERRADO afirmar:

A. Existem dois tipos de mensagens HTTP: Requisição e Resposta. As mensagens de Requisição são divididas em
Linha de Requisição (a primeira) e Linha de Cabeçalho (as outras); As mensagens de Respostas são divididas
em Linha de Estado, Linhas de Cabeçalho e Linhas do Corpo.

B. O protocolo HTTP não precisa se preocupar com dados perdidos entre uma comunicação cliente e servidor,
pois esta tarefa fica a cargo da camada de transporte, mais especificamente do protocolo TCP.

C. Os clientes WEB fazem requisições HTTP aos servidores WEB, que por sua vez respondem às requisições
HTTP aos clientes. As mensagens HTTP (requisição e resposta) usam protocolo de transporte TCP.

D. O protocolo HTTP define como o cliente WEB (geralmente WEB Browsers) e o servidor HTTP irão trocar
mensagens entre si.

E. Se um cliente solicita ao servidor HTTP o mesmo objeto mais de uma vez em poucos segundos, o servidor
responde à requisição do cliente com um código de erro avisando que já enviou aquele objeto e cancela o envio.

Exerćıcio 29 FUNCAB - 2013 - CODATA - Auxiliar de Informática - Apoio ao Usuário - Em uma solicitação
do navegador ao servidor utilizando o protocolo http, ocorreu uma resposta com o código 404. Esse código tem
como significado:

A. erro no servidor.

B. redirecionamento.

C. erro no cliente.

D. sucesso na solicitação.

E. informação.

Exerćıcio 30 FUNCAB - 2013 - CODATA - Auxiliar de Informática - Apoio ao Usuário - A porta lógica que
permite a transferência de informações em um site utilizando técnicas de criptografia pormeio do protocolo https é:

A. 21.

B. 80.

C. 443.

D. 81.

E. 23.

Exerćıcio 31 CESPE - 2013 - TRE-MS - Programador de computador - Com referência ao Hyper Text Transfer
Protocol (HTTP) – protocolo de aplicação utilizado para o tratamento de pedidos e respostas entre cliente e servidor
na Internet e com o qual, normalmente, são desenvolvidas as aplicações para a Web –, assinale a opção em que
todas as expressões identificam métodos de requisição HTTP que devem ser implementados por um servidor HTTP
1.1 usado pelo cliente.

A. SOAP, WS, WSDL, UDDI

B. TCP, IP, NETBIOS, UDP, IPX

C. NFS, SMB, IPP, SMTP, POP3, IMAP,XMPP, SIP

D. SET, GET, CONSTRUCTOR, DESTRUCTOR

E. GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS
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Exerćıcio 32 CESGRANRIO - 2012 - Petrobras - Analista de Sistemas Júnior - Processos de Negócios-2012 -
Imagine a seguinte situação: o usuário fornece uma URL a um navegador Web. O computador onde o navegador
está sendo executado envia uma requisição de conexão ao servidor Web endereçado na URL e fica aguardando uma
resposta. O servidor Web, ao receber a requisição, retorna uma resposta de conexão. O computador, ao receber a
resposta do servidor, envia o nome da página Web desejada com uma mensagem GET e, por fim, o servidor retorna
o arquivo correpondente a essa página para o computador do usuário. Esse processo formal de troca de informações
na internet decorre de definições dos(as)

A. equipamentos da internet

B. usuários finais da internet

C. protocolos da internet

D. provedores de internet

E. camadas da internet

Exerćıcio 33 FCC - 2012 - TRF - 2a REGIÃO - Analista Judiciário - Informática - Sobre o protocolo HTTP, é
correto afirmar:

A. Usa o TCP e o UDP como seus protocolos de transporte e presta serviço por default na porta 80.

B. Em uma mensagem de requisição HTTP, a linha de cabeçalho User-agent: especifica o agente de usuário, isto
é, o browser que está fazendo a requisição ao servidor.

C. Quando utiliza conexões persistentes, cada conexão TCP é encerrada após o servidor enviar o objeto resposta
ao cliente que fez a requisição. Cada conexão TCP transporta exatamente uma mensagem de requisição e
uma mensagem de resposta.

D. A resposta do servidor a uma requisição HTTP é dividida em três seções. A primeira é denominada cabeçalho
(header) e contém informações do servidor sobre o recurso solicitado. A segunda seção é denominada corpo
(body) e contém o recurso propriamente dito. A terceira seção, denominada rodapé (footer), contém in-
formações de status da requisição e o relatório de erros, quando houver.

E. Os únicos métodos (comandos) de requisição do protocolo HTTP são GET e POST. O status de retorno de
número 404 do método HTTP indica que o serviço está indispońıvel.

Exerćıcio 34 FCC - 2012 - TCE-SP - Auxiliar de Fiscalização Financeira - Sobre o protocolo HTTP, é correto
afirmar:

A. Se um cliente solicita ao servidor o mesmo objeto duas vezes em um peŕıodo de poucos segundos, o servidor
responde dizendo que acabou de enviar o objeto ao cliente e não envia novamente o objeto.

B. É implementado em dois programas: um programa cliente e outro servidor. Os dois programas, implementados
em sistemas finais diferentes, conversam um com o outro por meio da troca de mensagens HTTP. O HTTP
não define a estrutura dessas mensagens, mas define o modo como cliente e servidor as trocam.

C. O HTTP usa o TCP como seu protocolo de transporte subjacente. O cliente HTTP primeiramente inicia
uma conexão TCP com o servidor. Uma vez estabelecida a conexão, os processos do browser e do servidor
acessam o TCP por meio de suas interfaces socket.

D. Os servidores web implementam apenas o lado cliente do HTTP e abrigam objetos web, cada um endereçado
por um URL. O Apache e o IIS são servidores web populares.

E. O HTTP define como clientes web requisitam páginas web aos servidores, mas não define como eles as
transferem aos clientes.

Exerćıcio 35 FCC - 2011 - TRT - 1a REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Quando
um valor inválido é detectado em um campo de cabeçalho (possivelmente um bug no software IP do host transmissor
ou de um roteador no caminho do trânsito), o tipo de mensagem ICMP emitido é

A. time exceeded.

B. parameter problem.

C. destination unreachable.

D. echo reply.

E. source quench.
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Exerćıcio 36 FCC - 2012 - TRF - 2a REGIÃO - Analista Judiciário - Informática - No datagrama ICMP, é
INCORRETO afirmar que

A. a mensagem DESTINATION UNREACHABLE é usada quando a sub-rede, ou um roteador, não consegue
localizar o destino.

B. o campo Código é usado para identificar uma condição mais espećıfica de alguns tipos de mensagens ICMP.

C. Checksum utiliza o mesmo algoritmo do IP.

D. Checksum é um código de verificação de consistência que engloba toda a mensagem.

E. a mensagem TIME EXCEEDED é enviada quando um pacote é descartado porque seu contador chegou ao
limite de 64 hops.

Exerćıcio 37 FCC - 2013 - TRT - 9a REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Os
protocolos ICMP e RTP, pertencem, respectivamente, às camadas de TCP/IP

A. transporte e aplicativo.

B. interface de rede e aplicativo.

C. internet e transporte.

D. transporte e interface de rede.

E. interface de rede e aplicativo.

Exerćıcio 38 FEPESE - 2013 - JUCESC - Analista Técnico em Gestão de Registro Mercantil - Analista de
Informática - O protocolo de redes ICMP é utilizado de forma intensiva, principalmente pelo utilitário:

A. FTP.

B. SSH

C. PING.

D. TELNET

E. NSLOOKUP.

Exerćıcio 39 (FCC - 2012 - TRE-SP - Programador de computador) Em relação a protocolos e serviços de redes
de comunicação, considere:
I. Um serviço é um conjunto de primitivas que uma camada oferece à camada situada acima dela.
II. As entidades têm a liberdade de trocar seus protocolos, desde que não alterem o serviço viśıvel para seus usuários.
III. Num cenário em que um cliente HTTP deseje obter um documento Web em um dado URL, mas desconhece o
endereço IP do servidor, são utilizados, tipicamente, os protocolos DNS e HTTP, da camada de aplicação e, UDP
e TCP, da camada de transporte. Está correto o que consta em

A. I, apenas.

B. II, apenas.

C. III, apenas.

D. I e II, apenas.

E. I, II e III.

Exerćıcio 40 (CETRO - 2013 - ANVISA - Analista Administrativo - Área 5) Quanto à arquitetura em camadas
TCP/IP, analise as assertivas abaixo.
I. Não define a camada de ”Apresentação”.
II. Define a camada ”Inter-redes”, que equivale à camada de Rede do modelo de referência OSI.
III. Não define uma camada equivalente à camada de ”Aplicação”do modelo de referência OSI.
É correto o que se afirma em:

A. I e III, apenas.

B. I e II, apenas.

C. II e III, apenas.

D. I, II e III.

E. II, apenas.
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Exerćıcio 41 (COVEST-COPSET - 2010 - UFPE - Analista de Tecnologia da Informação) O modelo em camadas
da INTERNET tem camadas assim definidas: camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, camada
de enlace e camada f́ısica. Assinale a alternativa incorreta.

A. A camada de aplicação é a camada que a maioria dos programas de rede usa de forma a se comunicar através
de uma rede com outros programas.

B. Os protocolos na camada de transporte podem resolver problemas como confiabilidade e integridade.

C. A camada da rede, cujo pacote é geralmente conhecido como Datagrama, resolve o problema de obter pacotes
através de uma rede simples.

D. A camada de enlace não é realmente parte do modelo TCP/IP, mas é o método usado para passar quadros
da camada de rede de um dispositivo para a camada de internet de outro. O protocolo IP, nesta camada,
pode transmitir dados para diferentes protocolos de ńıveis mais altos, esses protocolos são identificados por
um único número de protocolo IP.

E. A camada f́ısica do Protocolo TCP/IP trata das caracteŕısticas elétricas e mecânicas do meio, como tipos de
conectores e cabos utilizado para estabelecer uma comunicação

Exerćıcio 42 (IESES - 2010 - CRM-DF - Assistente de Tecnologia da Informação) A ISO (International Stan-
dards Organization) criou o modelo de referência OSI para facilitar a interconexão de sistemas de computadores e
para que os fabricantes criassem protocolos a partir desse modelo. Sobre as camadas do modelo OSI, é CORRETO
afirmar que:
I. Quando ”baixamos”um e-mail através de um aplicativo de e-mail, o aplicativo entra em contato diretamente com
a camada de transporte efetuando este pedido.
II. A Camada de Rede pega os pacotes de dados recebidos da camada Link de Dados (ou enlace) e os transforma
em quadros que serão trafegados pela rede, adicionando informações como o endereço da placa de rede de origem,
o endereço da placa de rede de destino, dados de controle, os dados em si e o CRC.
III. A Camada F́ısica pega os quadros enviados pela camada de link de dados e os transforma em sinais compat́ıveis
com o meio onde os dados deverão ser transmitidos. Se o meio for óptico, essa camada converte os 0s (zeros) e 1s
(uns) dos quadros em sinais luminosos e se o meio for elétrico, converte os 0s (zeros) e 1s (uns) dos quadros em
sinais elétricos.
IV. A Camada de sessão permite que duas aplicações em computadores diferentes estabeleçam uma sessão de comu-
nicação. Nessa sessão, as aplicações definem como se efetuará a transmissão de dados e coloca marcações nos dados
que estão sendo transmitidos. Se houver uma falha de rede, os computadores reiniciam a transmissão a partir da
última marcação definida pelo computador receptor.
A sequência correta é:

A. Apenas as assertivas I, II estão corretas.

B. Apenas a assertiva I está correta.

C. Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

D. As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

E. Nenhuma das anteriores.
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