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Exerćıcio 1 Quais são as principais funções da camada de rede?

Exerćıcio 2 Porque é necessário dois identificadores únicos de hosts distintos nas camadas de enlace de dados e
de rede?

Exerćıcio 3 O que são circuitos virtuais?

Exerćıcio 4 O que são redes de datagramas?

Exerćıcio 5 Compare as vantagens e desvantagens de circuitos virtuais e redes de datagramas.

Exerćıcio 6 O que foi o embate entre Bellheads e Netheads?

Exerćıcio 7 Faça uma comparação entre a tecnologias de rede ATM e IP.

Exerćıcio 8 O que são e para que são necessários protocolos de roteamento?

Exerćıcio 9 Quais são os principais requisitos para a realização de roteamento?

Exerćıcio 10 Explique o prinćıpio da otimalidade de Bellman.

Exerćıcio 11 Como funciona a técnica de inundação para roteamento? Quais são suas qualidades e defeitos?

Exerćıcio 12 Porque é garantido que a técnica de inundação sempre entrega um pacote no menor caminho
posśıvel?

Exerćıcio 13 Explique o funcionamento do roteamento por vetor de distâncias.

Exerćıcio 14 O que é e porque existe o problema da contagem para o infinito no roteamento por vetor de
distâncias?

Exerćıcio 15 Explique o funcionamento do roteamento por estado do enlace.

Exerćıcio 16 Compare o roteamento por vetor de distâncias com o roteamento por estado de enlace.

Exerćıcio 17 Explique duas formas de fazer roteamento broadcast.

Exerćıcio 18 Explique duas formas de fazer roteamento multicast.

Exerćıcio 19 Porque é necessário protocolos de roteamento especiais para hosts móveis?

Exerćıcio 20 Compare a primeira e a terceira gerações de arquiteturas de comutação rápida de pacotes.

Exerćıcio 21 O que é controle de congestionamento? Cite 3 formas de realizá-lo.

Exerćıcio 22 Descreva cada campo de cabeçalho do pacote IP.

Exerćıcio 23 (POSCOMP 2003) 68. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de
roteamento do tipo estado de enlace?

A. IGMP

B. BGP-4
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C. OSPF

D. ICMP

E. RIP2

Exerćıcio 24 (POSCOMP 2004) 69) Qual das opções abaixo melhor caracteriza o protocolo IP?

A. Orientado a conexão, com suporte a QoS, com mecanismo de retransmissão

B. Não orientado a conexão, sem suporte a QoS, sem mecanismo de retransmissão

C. Orientado a conexão, sem suporte a QoS, sem mecanismo de retransmissão

D. Orientado a conexão, sem suporte a QoS, com mecanismo de retransmissão

E. Não orientado a conexão, com suporte a QoS, sem mecanismo de retransmissão

Exerćıcio 25 (POSCOMP 2004) 70) Assinale a alternativa que apresenta um protocolo de roteamento baseado
no algoritmo vetor-distância e é classificado como IGP (Interior Gateway Protocol):

A. OSPF

B. ICMP

C. BGP

D. RIP

E. RSVP

Exerćıcio 26 (POSCOMP 2005) Algoritmos de roteamento são o meio que um roteador utiliza para encaminhar
mensagens na camada de rede. Assinale a alternativa incorreta.

A. Nos algoritmos de roteamento estáticos as rotas são determinadas via tabelas definidas a priori e fixadas para
o roteador, em geral manualmente.

B. No roteamento de Estado de Enlace (Link State), os valores dos enlaces são calculados pelo projetista da rede
e os roteadores atualizam suas tabelas por estes valores.

C. No roteamento por Vetor de Distância (Distance Vector), as tabelas de roteamento definidas pelos roteadores
vizinhos são repassadas periodicamente a cada roteador para obtenção de sua própria tabela.

D. Algoritmos de roteamento buscam estabelecer o caminho de menor custo entre dois hosts através do cálculo
dos custos acumulados mı́nimos entre os enlaces dispońıveis, dada a topologia da rede.

E. O OSPF é um exemplo de protocolo de roteamento baseado em Estado de Enlace e o BGP é um exemplo de
protocolo de roteamento baseado em Vetor de Distâncias.

Exerćıcio 27 (POSCOMP 2006) Os endereços IP são divididos em classes. Qual afirmação é incorreta?

A. Existem mais redes classe B do que classe A

B. Uma rede classe C permite mais hosts do que uma rede classe B

C. A classe D é dedicada a endereços multicast

D. Máscaras podem dividir o campo Rede do endereço IP em Rede e Sub-rede para facilitar o roteamento interno

E. NAT (Tradução de Endereço de Rede) é utilizada em redes com vários hosts que se conectam à Internet
através de poucos endereços IP

Exerćıcio 28 (POSCOMP 2007) Sobre o protocolo IP (Internet Protocol), é correto afirmar:

A. O tamanho do cabeçalho do IPv4 é fixado em 96 bits;

B. O espaço de endereçamento do IPv4 e do IPv6 é de 32 e 128 bits, respectivamente;

C. O cabeçalho IP inclui informação sobre o protocolo de camada de enlace empregado;

D. A classe C de endereços IPv4 reserva 16 bits para endereço de rede;

E. O roteamento IP associa o endereço IP com o número de porta em ńıvel de transporte.
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Exerćıcio 29 (POSCOMP 2007) Considere os pares de endereços de hosts e suas respectivas máscaras de
endereços listados abaixo.
I. 192.168.0.43/255.255.255.192 e 192.168.0.66/255.255.255.192
II. 192.168.1.97/255.255.255.224 e 192.168.1.118/255.255.255.224
III. 192.168.2.115/255.255.255.128 e 192.168.2.135/255.255.255.128
IV. 192.168.3.34/255.255.255.240 e 192.168.3.46/255.255.255.240
V. 192.168.4.167/255.255.255.224 e 192.168.4.207/255.255.255.224
Os itens nos quais o par citado pertence a uma mesma sub-rede são

A. apenas I, II, V

B. apenas I, III

C. apenas II, IV

D. apenas II, III, IV

E. apenas III, IV, V

Exerćıcio 30 (POSCOMP 2010) Em uma rede de computadores, cujos roteadores estão configurados para
atualizar suas tabelas de roteamento por meio do emprego de protocolos de roteamento, é correto afirmar:

A. Roteadores de borda, que ligam a rede local a redes remotas, tipicamente suportam dois protocolos de rote-
amento: um protocolo interno para a comunicação com os roteadores locais e um protocolo externo para a
comunicação com os roteadores de redes remotas.

B. Ao se interromper o uso dos protocolos do roteamento, a rede deixará de operar porque não haverá possibili-
dade de atualização das tabelas de roteamento dos roteadores.

C. Roteadores que empregam protocolos de roteamento trocam mensagens de controle de tais protocolos apenas
quando os enlaces da rede se tornam inoperantes ou quando os mesmos voltam a operar.

D. O RIP (Routing Information Protocol), que emprega o algoritmo de roteamento vetor distância, vem suce-
dendo nas redes locais o protocolo OSPF (Open Shortest Path First), o qual emprega o algoritmo estado de
enlace.

E. Protocolos de aplicação, como o HTTP, podem diretamente controlar os protocolos de roteamento ao soli-
citarem que os roteadores da rede calculem rotas alternativas para transportar o tráfego dos protocolos de
aplicação.

Exerćıcio 31 FCC - 2010 - TRT - 9a REGIÃO (PR) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação. Considere
o modelo TCP/IP com a divisão em cinco camadas: f́ısica, enlace, rede, transporte e aplicação. Na pilha de
protocolos componentes desse modelo, são, respectivamente, um protocolo da camada de rede e um da camada de
aplicação

A. UDP e IP.

B. HTTP e TCP.

C. ICMP e SMTP.

D. FDDI e IP.

E. FTP e TCP.
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