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Exerćıcio 1 Como é o formato genérico de quadro da camada de enlace de dados?

Exerćıcio 2 Para que servem protocolos de enquadramento na camada de enlace?

Exerćıcio 3 Descreva o funcionamento do enquadramento orientado a caracteres. Quais são suas vantagens e
desvantagens?

Exerćıcio 4 Qual é o papel da tabela ASCII na camada de enlace de dados?

Exerćıcio 5 Descreva o funcionamento do enquadramento. Quais são suas vantagens e desvantagens?

Exerćıcio 6 Descreva o funcionamento do enquadramento baseado em campo de tamanho. Quais são suas
vantagens e desvantagens?

Exerćıcio 7 Quais são as diferenças entre enquadramento baseado em campo de tamanho fixo e variável?

Exerćıcio 8 Descreva o funcionamento do enquadramento orientado a bits. Quais são suas vantagens e desvan-
tagens?

Exerćıcio 9 Explique o uso de justificação positivo em enquadramento orientado a bits.

Exerćıcio 10 Descreva com detalhes três formas de efetuar controle de erros por retransmissão.

Exerćıcio 11 Apresente o quadro Ethernet 802.3.

Exerćıcio 12 O que é a tabela ARP?

Exerćıcio 13 O que são e para que servem os endereços MAC. Apresente seus detalhes.

Exerćıcio 14 Para que servem protocolos de acesso ao meio?

Exerćıcio 15 Descreva o funcionamento do protocolo ALOHA com slots.

Exerćıcio 16 Considere a estratégia de verificação de erros de paridade múltipla com verificação horizontal e
vertical. Para um conjunto de 9 bits 111, o array de verificação horizontal recebido é 110 e o vertical 111. Esse
conjunto de bits está correto? Se posśıvel, corrija-o.

Exerćıcio 17 Escreva uma função em pseudo-código que recebe um array de bits de dados e um array de bits
dos coeficientes de um polinômio de verificação de erro ćıclico e que retorne 0 se houver erros detectados ou 1, caso
contrário.

Exerćıcio 18 (Tanenbaum 5a ed.) A group of N stations share a 56-kbps pure ALOHA channel. Each station
outputs a 1000-bit frame on average once every 100 sec, even if the previous one has not yet been sent (e.g., the
stations can buffer outgoing frames). What is the maximum value of N?

Exerćıcio 19 (Tanenbaum 5a ed.) Sketch the Manchester encoding on a classic Ethernet for the bit stream
0001110101.

Exerćıcio 20 (Tanenbaum 5a ed.) An 802.16 network has a channel width of 20 MHz. How many bits/sec can
be sent to subscriber station?

Exerćıcio 21 O que é e em que situação utiliza-se bridging?
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Exerćıcio 22 Como é o funcionamento do protocolo CSMA/CD?

Exerćıcio 23 Compare o funcionamento do protocolo CSMA/CD com o ALOHA com slots.

Exerćıcio 24 Como é o funcionamento do protocolo CSMA/CA?

Exerćıcio 25 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 26 FCC - 2011 - INFRAERO - Analista de Sistemas - Rede e Suporte. Em relação ao funcionamento
da camada de enlace é INCORRETO afirmar:

A. O principal serviço da camada de enlace é transferir dados da camada de rede da máquina de origem para a
camada de rede da máquina de destino.

B. Quando o serviço orientado a conexões com confirmação é oferecido, mesmo que ainda não hajam conexões
lógicas sendo usadas, cada quadro enviado é individualmente confirmado.

C. Quando recebe um fluxo bruto da camada f́ısica, a camada de enlace adota a estratégia de dividir esse fluxo
em quadros e calcular o total de verificação de cada quadro, para ser conferido no seu destino.

D. O controle de erros é fundamentado no gerenciamento dos timers e dos números de sequência para garantir
que cada quadro seja passado para a camada de rede do destino uma única vez.

E. No controle de fluxo baseado em feedback, o transmissor envia dados na medida em que o receptor seja capaz
de tratá-los. Para tanto, o receptor envia de volta ao transmissor informações que permitem o envio de mais
dados ou que mostram qual a situação real do receptor.

Exerćıcio 27 CESGRANRIO - 2008 - CAPES - Analista de Sistemas. No âmbito de VPN, que protocolo pode
ser usado para tunelamento na camada de enlace?

A. IPv6

B. NAT

C. SSH

D. L2TP

E. SSL

Exerćıcio 28 FUNRIO - 2013 - INSS - Analista - Tecnologia da Informação. Assinale a alternativa que mostra
um serviço que não pode ser oferecido por um protocolo de camada de enlace.

A. Delimitação de dados e acesso ao enlace.

B. Entrega confiável.

C. Controle de fluxo.

D. Detecção e correção de erros.

E. Roteamento multicast.
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Exerćıcio 29 FUNCAB - 2010 - PRODAM-AM - Analista de TI - Analista de Telecomunicações. Dentre os
posśıveis serviços que um protocolo de camada de enlace pode oferecer à camada de rede, quais desses serviços de
camada de enlace têm serviços correspondentes emambos os protocolos IP e TCP?

A. Entrega confiável e controle de fluxo.

B. Acesso ao enlace e correção de erro.

C. Framing e Detecção de Erro.

D. Controle de fluxo e conexão full duplex.

E. Controle de congestionamento e correção de erro.

Exerćıcio 30 ESAF - 2013 - MF - Analista de Finanças e Controle - Gestão em Infraestrutura de TI. Na camada
de enlace de dados do Modelo de Referência ISO OSI, um dos métodos para marcar o ińıcio e o final de cada quadro
é o método:

A. Violação de codificação da camada f́ısica.

B. Flags adicionais no meio do quadro.

C. Flags de rede.

D. Caractere de controle de Transporte.

E. Caractere de Acesso.

Exerćıcio 31 IF-SE - 2010 - IF-SE - Professor - Rede de Computadores. Dentre os posśıveis serviços que podem
ser oferecidos por um protocolo da camada de enlace, marque o item INCORRETO:

A. Compactação de dados.

B. Acesso ao enlace.

C. Enquadramento de dados.

D. Controle de fluxo.

E. Detecção de erro.

Exerćıcio 32 IF-SE - 2010 - IF-SE - Professor - Informática. Dentre os posśıveis serviços que podem ser
oferecidos por um protocolo da camada de enlace, marque o item INCORRETO:

A. Compactação de dados.

B. Acesso ao enlace.

C. Enquadramento de dados.

D. Controle de fluxo.

E. Detecção de erro.

Exerćıcio 33 FCC - 2009 - TRT - 15a Região - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação. Uma mensagem
broadcast é enviada pelo software TCP/IP a todos os computadores de uma sub-rede para obter o endereço correto
da camada de enlace de dados (leva o endereço IP e questiona pelo endereço da camada de enlace de dados). Essa
mensagem é uma solicitação especialmente formatada que utiliza o protocolo

A. UDP.

B. SSL.

C. DNS.

D. ARP.

E. TDP.
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Exerćıcio 34 EsFCEx - 2010 - EsFCEx - Aluno - EsFCEx - Informática. Uma das poĺıticas que pode ser
usada tanto na camada de transporte quanto na camada de enlace para controlar o congestionamento de dados em
sistemas de loop aberto é a poĺıtica:

A. de retransmissão.

B. de descarte de pacotes.

C. algoritmo de roteamento.

D. de enfileiramento de pacotes.

E. de gerenciamento da duração do pacote.

Exerćıcio 35 FCC - 2009 - MPE-SE - Analista do Ministério Público - Especialidade Análise de Sistemas. Na
camada de enlace de dados são admitidos alguns métodos de detecção de erros, dentre os quais se insere a verificação
(checagem) polinomial que pode ser de dois tipos, a saber:

A. checagem de paridade ou checagem por redundância ćıclica.

B. checagem de paridade ou soma de verificação.

C. checagem de paridade ou checagem por redundância longitudinal.

D. soma de verificação ou checagem por redundância longitudinal.

E. soma de verificação ou checagem por redundância ćıclica.

Exerćıcio 36 CESGRANRIO - 2012 - Petrobrás - Engenheiro de Telecomunicações Júnior - 2012. Na pilha
de protocolos do padrão IEEE 802.16, a subcamada que faz o mesmo papel da camada de enlace lógico (LLC) do
padrão IEEE 802.11 é a subcamada de

A. aplicativos

B. endereços lógicos

C. segurança

D. convergência e transmissão

E. convergência de serviços espećıficos

Exerćıcio 37 CESGRANRIO - 2011 - Petrobrás - Engenheiro de Telecomunicações Júnior. Switches são dispo-
sitivos que filtram e encaminham pacotes entre segmentos de sub-redes. Os Switches de ńıvel 2 operam na camada
de enlace e oferecem a seguinte funcionalidade:

A. divisão de uma LAN em múltiplos domı́nios de colisão.

B. emprego de redes virtuais através do mecanismo sliding windows.

C. roteamento dos pacotes IP por broadcasting.

D. utilização de múltiplas transmissões simultâneas.

E. validação da integridade do cabeçalho IP por checksum.

Exerćıcio 38 FEPESE - 2013 - JUCESC - Analista Técnico em Gestão de Registro Mercantil - Analista de
Informática. ssinale a alternativa que contém protocolos das camadas de enlace, rede, transporte e aplicação,
respectivamente, da pilha de protocolos TCP/IP.

A. ARP; IP; TCP; IPsec

B. RJ-45; IP; TCP; SCTP

C. PPP; ICMP; UDP; NNTP

D. Ethernet; PPP; UDP; SSH

E. Ethernet; DCCP; SNMP; DNS

4



Exerćıcio 39 EXATUS - 2010 - CEFET-RJ - Técnico de Tecnologia da Informação. De acordo com o padrão
IEEE 802.3 (Ethernet), a camada de Enlace de Dados faz uso de endereçamento (para identificação da origem ou
destino) com comprimento de tamanho igual a:

A. 4 bytes

B. 6 bytes

C. 32 bytes

D. 64 bytes

E. 128 bytes

Exerćıcio 40 FUMARC - 2010 - CEMIG-TELECOM - Técnico de Tecnologia da Informação. Em relação ao
modelo TCP/IP, assinale quantas afirmativas são CORRETAS.
I. É um modelo baseado em camadas, onde a camada de enlace tem como função principal trafegar os pacotes da
origem ao destino, ou seja, rotear os pacotes.
II. A camada de transporte tem a função primária de oferecer comunicação fim a fim.
III. A subcamada MAC tem por função disciplinar acesso ao meio f́ısico compartilhado

A. I, II e III

B. I e II

C. II e III

D. III

E. nenhuma

Exerćıcio 41 CESPE - 2007 - TRE-AP - Técnico Judiciário - Programação de Sistemas. Existem vários protoco-
los de camada 2 do modelo OSI que são utilizados em redes locais e de longa distância e em enlaces de comunicação.
Assinale a opção que não corresponde a um desses protocolos.

A. frame relay

B. ATM

C. NETBEUI

D. ethernet

E. HDLC

Exerćıcio 42 IBFC - 2013 - PC-RJ - Perito Criminal - Engenharia da Computação. Os dispositivos de camada
2 (Enlace) tais como Switches aprendem juntos aos dispositivos conectados o endereço f́ısico, conhecido por Mac
Address. O endereço f́ısico Mac Address é composto em redes Ethernet por:

A. 6 Bytes.

B. 48 Bytes

C. 32 Bytes.

D. 32 bits.

E. 64 bits.

Exerćıcio 43 TJ-PR - 2009 - TJ-PR - Analista de Sistemas. Os métodos de acesso à rede, usados em PCs são
definidos pelas normas IEEE 802. O IEEE 802 é uma norma que tem como objetivo definir uma padronização para
redes locais e metropolitanas das camadas 1 e 2 (F́ısica e Enlace) do modelo OSI para padrão de redes. Os padrões
IEEE 802. 10 e 802.11 especificam, respectivamente:

A. Token Ring e Barramento.

B. Banda Larga e TV a Cabo.

C. LANs e MANs.

D. Segurança de LANs/MANs e LANs sem fio.

E. nenhuma das anteriores.
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Exerćıcio 44 CIAAR - 2012 - CIAAR - Oficial Engenheiro - Engenharia da Computação. O modelo OSI é
composto por 7 camadas. Esse modelo se baseia em uma proposta desenvolvida pela ISS (International Standards
Organization). Sobre o modelo de camadas OSI, analise as afirmativas abaixo.
I. A camada de sessão permite que os usuários em diferentes máquinas estabeleçam sessões de comunicação entre
eles.
II. A subcamada de controle de acesso ao meio pertence à camada de enlace de dados.
III. O protocolo RTP trabalha na camada de transporte.
IV. O protocolo ICMP é executado na camada de aplicação.
V. A camada f́ısica está relacionada à sintaxe e à semântica das informações transmitidas.
Estão corretas somente as afirmativas

A. I e II.

B. II e V.

C. III e IV.

D. I, III e V.

E. nenhuma.

Exerćıcio 45 CESPE - 2009 - CEHAP-PB - Analista de Sistemas. O projeto 802 é um conjunto de normas de
comunicação para redes LAN e WAN implementados pelo IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering)
e que envolve a camada de enlace de dados. Com relação ao padrão IEEE 802.11, assinale a opção incorreta.

A. Em relação ao WEP (Wired Equivalent Privacy) a norma utiliza criptografia de dados de forma a permitir
um ńıvel de segurança entre os usuários de uma rede sem fios e posśıveis intrusos.

B. A norma 802.11a utiliza a frequência de rádio de 5 GHz, o que permite o aumento da velocidade de transferência
para cerca de 54 Mbps.

C. A norma 802.11b, conhecida como Wi-Fi pode alcançar 54 Mbps de transferência de dados e utiliza a frequência
de 2,4 GHz, o que pode provocar interferências com outros aparelhos que utilizem a mesma faixa de frequência.

D. A norma 802.11i acrescentou o serviço denominado TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e estabeleceu
o uso de chaves de 128 bits, implicando chaves de criptografia mais complexas do que as usadas no serviço
WEP (Wired Equivalent Privacy).

E. todas estão corretas.

Exerćıcio 46 CONSULPLAN - 2006 - INB - Analista de Sistemas. Numere a coluna da direita de acordo com
a da esquerda e assinale a alternativa correspondente:
( 1 ) Camada de aplicações. ( ) Responsável pelo enlace entre diversas redes conectadas a Internet. Nesta camada
empregamos os gateways ou roteadores.
( 2 ) Camada de Transporte. ( ) Onde encontramos os protocolos de transmissão de informações como o TCP e o
UDP.
( 3 ) Camada de Internet ou Camada de Rede. ( ) Onde encontramos os protocolos de conexão como o IP , o ICMP,
o ARP e o RARP.
( 4 ) Camada de Sub-Rede ou Acesso à Rede. ( ) Onde se encontram o HTTP , FTP , TELNET , GOPHER que
funcionam dentro da Internet.
A seqüência está correta em:

A. 1, 2, 3, 4

B. 4, 3, 2, 1

C. 4, 2, 1, 3

D. 4, 2, 3, 1

E. 3, 4, 2, 1
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Exerćıcio 47 FUMARC - 2012 - TJ-MG - Técnico Judiciário - Analista de Sistemas. Em relação às camadas do
modelo de referência OSI, julgue os itens a seguir, marcando com (V) a assertiva verdadeira e com (F) a assertiva
falsa.
( ) A Camada de Enlace possui mecanismos de detecção e correção de erros.
( ) A Camada de Rede determina a maneira com que os pacotes são roteados da origem até o destino.
( ) A Camada de Transporte é responsável pelo gerenciamento de pacotes.
( ) A Camada de Apresentação realiza o gerenciamento de token, impedindo que duas partes tentem executar uma
operação cŕıtica ao mesmo tempo.
Assinale a opção com a sequência CORRETA.

A. F, F, V, V.

B. F, V, V, F.

C. V, V, V, F.

D. V, F, F, V

E. nenhuma das anteriores.
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