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Exerćıcio 1 Explique como bits são codificados em meios analógicos usando senoides.

Exerćıcio 2 Explique as diferenças entre o código polar e o código manchester.

Exerćıcio 3 O que é e para que serve modulação? Explique modulação por amplitude, frequência e fase.

Exerćıcio 4 Explique o teorema de Nyquist e como ele influencia na camada f́ısica.

Exerćıcio 5 Explique o teorema de Shannon e como ele influencia na camada f́ısica.

Exerćıcio 6 Calcule a capacidade teórica de transmissão de dados por segundo para uma largura de banda de
2mHz e 10dB de atenuação.

Exerćıcio 7 Defina largura de banda lógica.

Exerćıcio 8 O que é um baud?

Exerćıcio 9 Compare as vantagens e desvantages de uma camada f́ısica baseada em cabo coaxial com uma
baseada em fibra ótica.

Exerćıcio 10 O que é e para que serve a codificação de Manchester?

Exerćıcio 11 Qual é a largura de banda dispońıvel para o espectro viśıvel de ondas eletromagnéticas?

Exerćıcio 12 Descreva o funcionamento das técnicas de espalhamento de espectro baseadas em salto, em espe-
lhamento direto e ultrawideband.

Exerćıcio 13 Descreva de maneira simplificada a organização atual da rede de relefonia.

Exerćıcio 14 O que é e como funciona o CDMA?

Exerćıcio 15 O que é e como funciona o ADSL? Qual é ligação do ADSL com a rede de telefonia tradicional?

Exerćıcio 16 Como funciona um modem telefônico?

Exerćıcio 17 O que é e para que funciona o SONET?

Exerćıcio 18 O que é e para que funciona o WDF?

Exerćıcio 19 Compare o funcionamento das geração 1G, 2G, 3G e 4G de telefonia móvel.

Exerćıcio 20 Como funciona a rede de computadores baseada em cabo coaxial que compartilha meio com
televisão a cabo?

Exerćıcio 21 (POSCOMP 2006) Duas tecnologias utilizadas para acesso residencial à Internet são ADSL e
Cable Modem. Qual afirmação é incorreta?

A. Ambas permitem taxas de transmissão diferentes para upstream e downstream

B. Os canais de upstream e downstream da tecnologia ADSL não necessitam de contenção de acesso

C. Os canais de upstream e downstream da tecnologia Cable Modem necessitam de contenção de acesso
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D. ADSL utiliza par trançado dedicado para cada residência

E. Cable Modem utiliza cabo compartilhado para diversas residências

Exerćıcio 22 (POSCOMP 2011) Em relação à transmissão com fibras óticas, considere as afirmativas a seguir.
I. A velocidade de propagação em uma fibra ótica é muito superior à velocidade de propagação em um cabo coaxial.
II. Uma fibra monomodo, por permitir à luz se propagar apenas em um modo, permite obter uma taxa em bps bem
superior à de uma fibra multimodo.
III. Pode-se ter comunicação full-duplex (transmissão simultânea nos dois sentidos) utilizando-se apenas uma fibra
única e não um par de fibras.
IV. A atenuação em fibra ótica ocorre devido principalmente à absorção (produção de calor) e radiação e independe
do comprimento de onda utilizado na transmissão da luz. Assinale a alternativa correta.

A. Somente as afirmativas I e IV são corretas.

B. Somente as afirmativas II e III são corretas.

C. Somente as afirmativas III e IV são corretas.

D. Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

E. Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Exerćıcio 23 (POSCOMP 2011) Sobre o acesso residencial de banda larga, através de modem a cabo (cable
modem) ou ADSL (asymmetrical digital subscriber line), assinale a afirmativa correta.

A. O desempenho do acesso em arquitetura de modem a cabo independe de quantos usuários estão usando
simultaneamente a rede, porque o cabo trabalha com multiplexação em frequência (FDM).

B. Na tecnologia de modem a cabo, a taxa máxima de transmissão (em bps) é variável e alocada de acordo com
a demanda do usuário.

C. A banda passante usada nas comunicações digitais através das linhas de assinante, como visto na tecnologia
ADSL, é a mesma usada para a transmissão de voz e é da ordem de 4 kHz.

D. Em ADSL, a taxa máxima de operação em bps independe do ńıvel de rúıdo da linha e da distância até a
central da operadora.

E. Em ADSL, trabalha-se com multiplexação em frequência, e a taxa de acesso do assinante depende do acesso
de outros usuários.

Exerćıcio 24 (POSCOMP 2011) Assuma uma topologia de rede local Ethernet comutada, formada pela inter-
conexão de três comutadores (switches SW1, SW2 e SW3), como mostrado a seguir. 10 estações estão conectadas
diretamente ao switch 1, 9 estações ao switch 2 e 15 estações ao switch 3. Supondo-se que todas as estações estão
ativas e transmitindo na rede local simultaneamente, assinale a alternativa correta quanto à quantidade mı́nima de
endereços MAC a serem armazenados nos buffers das portas X (de SW1), Y (de SW2) e Z (de SW3) para que não
haja a necessidade de geração de broadcast numa transmissão entre duas estações quaisquer, após o equiĺıbrio no
preenchimento dos buffers para armazenamento de endereço MAC nas portas dos comutadores.

A. X=10, Y=9, Z=15

B. X=24, Y=10, Z=19

C. X=9, Y=10, Z=15

D. X=34, Y=34, Z=34

E. X=10, Y=25, Z=15

2


