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Exerćıcio 1 Explique porquê o advento da criação de redes de computadores foi uma revolução para a humani-
dade.

Exerćıcio 2 Explique a importância do uso da comutação de pacotes e sua relação com chaveamento de circuitos.

Exerćıcio 3 Descreva a evolução da ARPANET na rede mundial de computadores Internet.

Exerćıcio 4 Descreva as principais funções de cada uma das camadas do modelo de referência OSI.

Exerćıcio 5 Qual a principal diferença entre a comunicação sem conexão e a comunicação orientada à conexão.

Exerćıcio 6 Cite duas formas em que os modelos de referência OSI e TCP/IP são iguais. Cite duas formas em
que eles são diferentes.

Exerćıcio 7 Quais são as principais razões para se usar protocolo em camadas?

Exerćıcio 8 Defina, segundo o modelo OSI os seguintes conceitos: protocolo, interface, camada, serviço, entidade,
entidades-pares, ponto de acesso a serviço (SAP), PDU, SDU.

Exerćıcio 9 Como funciona o encapsulamento de informações em cada uma das camadas no modelo OSI. Dê
os nomes dos PDUs em cada camada e apresente como cada camada adiciona informações em relação à camada
superior.

Exerćıcio 10 Porquê o modelo OSI foi não completamente adotado na implementação das arquiteturas de redes
de computadores atuais?

Exerćıcio 11 Apresente uma cŕıtica ao modelo OSI em relação ao TCP/IP.

Exerćıcio 12 Descreve o que deve ser protegido em uma rede de comunição, os tipos de ameaças, ataques e
contra-medidas segundo o documento complementar do OSI, ISO-7498, parte 2.

Exerćıcio 13 (FUNRIO/CEITEC 2012) O modelo de referência OSI possui 7 (sete) camadas. Marque a alter-
nativa que apresenta essas camadas na ordem correta.

A. F́ısica-Enlace-Transporte-Redes-Sessão-Apresentação-Aplicação.

B. F́ısica-Enlace-Redes-Transporte-Sessão-Apresentação-Aplicação.

C. F́ısica-Enlace-Redes-Transporte-Sessão-Aplicação-Apresentação.

D. F́ısica-Enlace-Transporte-Redes-Sessão-Aplicação-Apresentação.

E. F́ısica-Enlace-Redes-Sessão-Transporte-Aplicação-Apresentação.

Exerćıcio 14 (CESGRANRIO/LIQUIGÁS 2012) Arquiteturas de Redes são, em geral, formadas por camadas
hierárquicas (também chamadas ńıveis), nas quais cada camada oferece serviços à camada imediatamente superior
utilizando os serviços da camada imediatamente inferior. Ao comparar as arquiteturas definidas pelo modelo OSI
e a arquitetura da Internet (arquitetura TCP/IP), observa-se que o(s)

A. ńıvel de Enlace do Modelo OSI se equipara ao ńıvel Inter-rede da arquitetura TCP/IP.

B. ńıvel de Rede do Modelo OSI engloba as funções do ńıvel de Transporte da arquitetura TCP/IP.
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C. ńıvel de Rede do Modelo OSI e o Inter-rede da arquitetura TCP/IP determinam que o serviço oferecido à
camada superior deve ser orientado a conexão.

D. ńıveis de Aplicação das duas arquiteturas especificam o TCP como uma das opções de protocolo a ser utilizado.

E. ńıveis de Transporte das duas arquiteturas especificam as mesmas funcionalidades, relacionadas à comunicação
fim-a-fim entre estações terminais.

Exerćıcio 15 (FCC/MPE/AP 2012) Os modelos de referência OSI e TCP/IP têm muito em comum. Os dois
se baseiam no conceito de uma pilha de protocolos independentes. Além disso, as camadas têm praticamente as
mesmas funções. A diferença se dá no número de camadas de cada modelo. O modelo TCP/IP possui 4 camadas,
e o modelo de referência OSI possui

A. 3 camadas.

B. 6 camadas.

C. 5 camadas.

D. 7 camadas.

E. 9 camadas.

Exerćıcio 16 (CESGRANRIO/CHESF 2012) O IP e o TCP são protocolos de amplo uso na internet. Eles
desempenham funções distintas que, combinadas, viabilizam a troca de informações entre máquinas e aplicações.
De acordo com o modelo OSI (Open Systems Interconnection) de sete camadas, o IP e o TCP são, respectivamente,
protocolos das camadas de

A. rede e de transporte.

B. rede e de enlace.

C. transporte e de aplicação.

D. enlace e de aplicação.

E. enlace e de rede.

Exerćıcio 17 (CEGRANRIO/PETROBRAS 2011) Na arquitetura de rede baseada no modelo OSI da ISO, o
conceito de Interface estabelece como

A. as camadas devem executar processos internos, mas sem especificar as funcionalidades internas da camada ou
a forma de comunicação intercamadas.

B. os processos acima de uma determinada camada podem acessá-la, especificando quais são os parâmetros de
comunicação e os resultados esperados.

C. dois equipamentos de rede se interconectam através do estabelecimento de circuitos de comunicação estabe-
lecidos na camada de rede e de transporte. um conjunto de regras espećıficas vai trabalhar dentro

D. da própria camada, sem se preocupar com o que ocorre com outra camada.

E. transformar um canal de transmissão bruta em uma linha que pareça livre de erros de transmissão não
detectados para uma camada inferior.

Exerćıcio 18 (CESGRANRIO/LIQUIGÁS 2012) O modelo de referência OSI da ISO é dividido em sete ca-
madas funcionais, todas elas importantes para a interconexão de sistemas. Uma dessas camadas define a sintaxe
e a semântica das informações transmitidas, tornando posśıvel a comunicação entre equipamentos que utilizam
diferentes representações de dados. A camada que tem essa função é a de

A. apresentação.

B. associação.

C. rede.

D. sessão.

E. transporte.
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Exerćıcio 19 (CEGRANRIO/PETROBRAS 2011) Qual das camadas do modelo OSI da ISO controla fluxo,
ordena pacotes e corrige erros, por meio do envio de informação de recebimento do pacote?

A. F́ısica.

B. De Transporte.

C. De Rede.

D. De Enlace.

E. De Sessão.

Exerćıcio 20 (CEGRANRIO/BNDES 2011) A troca de estrutura de dados feita de forma abstrata, em conjunto
com uma codificação padrão, possibilita a comunicação entre computadores com representações distintas de dados.
A camada do modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection), que está relacionada à sintaxe e à semântica
das informações transmitidas, é a camada de

A. transmissão.

B. adaptação.

C. apresentação.

D. transformação.

E. compatibilidade.

Exerćıcio 21 (FCC/TRT 2012) O Modelo OSI padroniza sistemas de comunicação em termos de camadas
(layers). Dentre estas, a camada de

A. enlace de dados (data link layer) é responsável por detectar erros ocorridos na camada f́ısica (physical layer).

B. rede (network layer) é responsável pela confiabilidade da comunicação, fazendo a retransmissão de dados em
caso de necessidade.

C. transporte (transport layer) é responsável pela transmissão de sequências de dados de tamanho variável entre
hosts em redes diferentes.

D. sessão (session layer) é responsável por implementar a independência entre a representação dos dados utilizados
nas

E. aplicações locais e as utilizadas na rede.

apresentação (presentation layer) é a responsável por estabelecer e terminar conexões entre hosts.

Exerćıcio 22 (FCC/TST 2012) Considerando o modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection), os
elementos de redes de computadores Switch e Router atuam, respectivamente, nas camadas (ou ńıveis)

A. 2 e 3.

B. 2 e 4.

C. 3 e 2.

D. 3 e 4.

E. 3 e 7.

Exerćıcio 23 (FUNRIO/CEITEC 2012) Marque a opção correta sobre o modelo de referência OSI.

A. A camada de enlace de dados se preocupa com as voltagens que serão utilizadas para representar os bits.

B. A camada de apresentação é responsável por padronizar os protocolos de abertura e fechamento da conexão
da camada de transporte.

C. No modelo OSI, cada camada deve conhecer a implementação das camadas adjacentes.

D. A camada de transporte é uma camada fim-a-fim.

E. No modelo OSI, não há distinção entre serviços e protocolos.
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Exerćıcio 24 (FUNRIO/CEITEC 2012) Um protocolo de camada de aplicação é distribúıdo por diversos siste-
mas finais, sendo que a aplicação em um sistema final utiliza o protocolo para trocar pacotes de informação com a
aplicação em outro sistema final. Esse pacote de informação na camada de aplicação é denominado I . A camada
de transporte da Internet transporta mensagens da camada de aplicação entre os lados do cliente e servidor de uma
aplicação. Um pacote da camada de transporte é denominado II . A camada de rede é

A. responsável pela movimentação, de uma máquina para outra, de pacotes de camada de rede, conhecidos como
III .Pacotes da camada de enlace são denominados IV . ([KUROSE], páginas 38 e 39) Selecione a opção que
preenche corretamente as lacunas:

B. I - mensagem, II - quadro, III - datagramas, IV - segmentos.

C. I - mensagem, II - segmento, III - datagramas, IV - quadros.

D. I - mensagem, II - datagrama, III - segmentos, IV - quadros.

E. I - datagramas, II - mensagem, III - segmentos, IV - quadros.

I - datagramas, II - quadro, III - mensagens, IV - segmentos.

Exerćıcio 25 (POSCOMP 2002) Uma integração de Sistemas Computacionais formando uma rede, tipicamente
é implementada através da instalação de uma Arquitetura de Rede, que é composta de camadas e protocolos, em
cada um dos elementos que compõem esta rede. Considere que estações ”conversam”quando aplicações de usuários
conseguem comunicar-se, sintática e semanticamente, através da Rede de Computadores. Baseados nesta premissa
e em todos os conceitos associados à implementação e utilização das redes de computadores podemos afirmar como
certo:

A. Computadores com arquiteturas de redes diferentes conseguem ”conversar”.

B. Computadores com arquiteturas de rede parecidas conseguem ”conversar”.

C. Computadores com arquiteturas de redes diferentes podem ”conversar”através de um gateway ou conversor
de protocolos.

D. Computadores com arquiteturas diferentes podem ”conversar”através de multiplexadores.

E. Nenhuma delas é uma afirmação correta.

Exerćıcio 26 (POSCOMP 2002) Assinale a alternativa INCORRETA:

A. Nos serviços orientados a conexões há a necessidade de estabelecimento de uma conexão antes da transferência
dos dados.

B. Os serviços orientados a conexões são sempre confiáveis garantindo a entrega ordenada e completa dos dados
transmitidos.

C. Serviços orientados a conexão podem ser implementados em subredes que funcionam no modo datagrama.

D. O controle de fluxo tem como objetivo garantir que nenhum dos parceiros de uma comunicação inunda o outro
enviando pacotes mais rápido do que ele pode tratar.

E. Os serviços orientados a conexão podem ajudar no controle de congestionamento através da diminuição da
taxa de transmissão durante um congestionamento em andamento.

Exerćıcio 27 (POSCOMP 2003) Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirma-
tivas abaixo é FALSA?

A. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes arbitrários.

B. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.

C. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário
o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.

D. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.

E. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar
de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.
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Exerćıcio 28 (POSCOMP 2005) A abordagem geral para tolerância a falhas é o uso de redundância. Considere
as afirmações a seguir:

(I) Um exemplo de redundância de informação é o uso de bits extras para permitir a recuperação de bits
corrompidos.

(II) Redundância de tempo é útil principalmente quando as falhas são transientes ou intermitentes.

(III) Um exemplo de redundância f́ısica é o uso de processadores extras.

(IV) O uso de processadores extras pode ser organizado com replicação ativa ou backup primário.

Estão corretas:

A. Somente as afirmações (I),(II) e (III).

B. Somente as afirmações (I), (II) e (IV).

C. Somente as afirmações (I), (III) e (IV).

D. Somente as afirmações (II), (III) e (IV).

E. Todas as afirmações.

Exerćıcio 29 (POSCOMP 2009) Em relação à arquitetura cliente/servidor, usada na implementação de sistemas
distribúıdos, analise as seguintes afirmativas:

I. A arquitetura cliente/servidor define um modelo de interação entre processos clientes e servidores que resolve
o problema do rendezvous: clientes iniciam a comunicação e servidores esperam por requisições.

II. Em servidores sem estado (informações de estado não são mantidas entre o processamento de requisições),
o significado de uma mensagem do cliente não deve depender da sequência de mensagens anteriores.

III. Um programa cliente individual opera como um programa convencional, ele não precisa gerenciar con-
corrência explicitamente na comunicação com o servidor.

Assinale a alternativa CORRETA:

A. Apenas a afirmativa I é verdadeira

B. Apenas a afirmativa II é verdadeira

C. Apenas a afirmativa III é verdadeira

D. Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras

E. Todas as afirmativas são verdadeiras

Exerćıcio 30 (POSCOMP 2011) Com base na divisão dos protocolos de comunicação em camadas, assinale a
alternativa correta.

A. O modelo de protocolos em camadas define que protocolos são utilizados entre as camadas de um mesmo
hospedeiro.

B. No modelo em camadas, cada camada suporta apenas um único protocolo.

C. O uso de camadas em protocolos de comunicação surgiu para diminuir o overhead.

D. Uma camada pode oferecer um serviço confiável para uma camada acima, mesmo que a camada abaixo não
seja confiável.

E. A arquitetura TCP/IP padroniza os protocolos das camadas f́ısica e de enlace.

Exerćıcio 31 (FUNRIO/CEITEC 2012) São exemplos de equipamentos/materiais utilizados nas camadas f́ısica,
de enlace e de redes, respectivamente,

A. Fibra ótica, Hub e Switch.

B. Cabo coaxial, Roteador e Switch.

C. Cabo de transmissão de energia, Roteador e Hub.

D. Cabo STP, Switch e Hub.

E. Cabo UTP, Switch e Roteador.
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Exerćıcio 32 (CESGRANRIO/LIQUIGÁS 2012) Repetidores e pontes, equipamentos tipicamente utilizados em
redes locais (LANs), diferem no que diz respeito ao fato de que as pontes:

A. são switches de ńıvel 3 e 4, enquanto os repetidores são switches de ńıvel 1 e 2.

B. são dispositivos capazes de processar funções relacionadas aos ńıveis 1 e 2 do modelo OSI, enquanto os
repetidores são dispositivos capazes de processar apenas funções do ńıvel 1 do modelo OSI.

C. aprendem e montam tabelas de encaminhamento com base no endereço de origem, enquanto os repetidores
aprendem e montam tabelas de encaminhamento com base no endereço de destino. não permitem que sinais
como o de voz

D. possam ser transmitidos digitalmente, enquanto os repetidores digitalizam a voz para que ela possa ser trans-
mitida nos pacotes.

E. segmentam domı́nios de difusão, enquanto os repetidores segmentam domı́nios de colisão.
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