
Informática Básica - Perguntas e Respostas 

  
1.    O que é Tecnologia da Informação? 

R: A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como o conjunto de todas as atividades e soluções providas 

por recursos computacionais que visam permitir a obtenção, o armazenamento, o acesso, o gerenciamento e o uso 
das informações. 

 

2.    O que é computador? 

R: Computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo com um conjunto 
de instruções (os chamados programas). 

 

3.    Quais as quatro funções básicas de um computador? 

R: As quatro funções básicas de um computador são de entrada, processamento, saída e 
armazenamento. Entrada é a informação que é inserido no computador. O processamento é a 
realização de operações de manipulação ou de dados. A saída é o resultado do processamento 
de dados. Armazenamento refere-se a dispositivos que podem manter os dados quando o 
computador é desligado. 

 

4.    Definir hardware. Exemplificar sua resposta. 

R: Hardware é a parte física de um computador, é formado pelos componentes eletrônicos, como 
por exemplo, circuitos de fios e luz, placas, utensílios, correntes, e qualquer outro material em 
estado físico, que seja necessário para fazer com o que computador funcione.  Ex: HD placa 
mãe. 

 

5.    Definir software. Exemplificar sua resposta. 

R: Conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados; 
programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um computador; 
suporte lógico. Ex: Windows Word e GTA 

 

6.    Qual a função da CPU? Exemplificar sua resposta. 

R: Unidade Central de Processamento UCP (Central Processing Processing Unity – CPU) 
executar os programas armazenados na memória principal. O processador busca cada instrução 
na memória, examina-a e executa uma após outra. Ex: Se tem dois programas aberto o 
processador que decide qual a importância e a ordem de execução dos programas.  

 

7.    Qual a função do HD?  Exemplificar sua resposta. 

R: Sua função não é nada mais que armazenar aquivos e mantê-los mesmo com o computador 
desligado. Ex: Programas instalados arquivos baixados quando o computador está ligado e é 
mantido quando a máquina é desligada para quando estiver ligado o usuário possa acessar 
novamente. 

 

8.    Qual a função da RAM? Exemplificar sua resposta. 

R: Armazenar temporariamente os programas e os arquivos aberto para que o processador 
possa acessa-los. Ex: A memória seria como uma mesa de estudos, onde se reúne todo o 
material necessário para realizar os deveres de casa: como canetas, lápis, caderno e livros. Os 
materiais seriam os arquivos e a memória RAM, a mesa, onde tudo se reúne e o trabalho é feito. 
E assim que é finalizado os deveres tiramos tudo da mesa. 



 

9.    Identificar a memória principal. 

R: Também conhecida como memória primária, é o local onde são armazenados as instruções 
e os dados. Ela é composta por unidades de acesso denominadas células, sendo que cada uma 
desta célula é composta por um determinado número de bits. O bit é a unidade básica da 
memória, podendo assumir o valor 0 e 1. 

 

10. Citar três exemplos de cada um dos dispositivos de entrada, saída e armazenamento. 

R: Armazenamento: CD, HD, pen drive. 

Saída: Projetores, monitores e impressoras. 

Entrada: Teclado, mouse e scanner. 

 

11.  Diferenciar software básico de software aplicativo. Exemplificar sua resposta. 

R: Software Básico – é o programa considerado essencial para o funcionamento de um 
computador. Sem ele o computador não funciona. 

Software Aplicativo – são programas que tem aplicações práticas para o usuário. Também não 
são obrigatórios para o funcionamento do computador, porém, quando instalados, oferecem 
praticidade para os usuários. 

Sem um S.O o pc não funciona (software básico) e sem um navegador o pc funciona mas não 
acessa a internet (software aplicativo) 

 

12.  Definir sistema operacional e exemplificar sua resposta. 

R: Aplicativo que interage entre o usuário e o sistema. Transformando a linguagem do pc em 
linguagem do usuário e vice versa. 

 

13.  Citar e explicar três funções de um sistema operacional. 

R: Criação e eliminação de processos: função responsável por alocar em memória todos os 
recursos necessários à execução do processo 

Escalonamento e controle de processos: função responsável por organizar a fila de acesso ao 
processador 

Gerência de Memória: função responsável por fornecer à função de criação/eliminação de 
processos os endereços em memória disponíveis para alocação 

 

14.  Diferenciar os três termos abaixo de acordo com suas respectivas funções: 
R:  1-    Windows: Sistema Operacional. 

 2-    Windows Explorer: Gerenciador de arquivos e pastas do Windows. 
 3-    Internet Explorer: Navegador. 

 

15.  Definir sistema binário. Coloque as grandezas do sistema binário em ordem crescente. 

 R: O sistema binário ou de base 2 é um sistema de numeração posicional em que  todas as 
quantidades se representam com base em dois números, ou seja, zero e um  (0 e 1). 
Byte Kilobyte Megabyte Gigabyte Terabyte Pentabyte Hexabyte. 

16.  O que é Web? 

R: Nome pelo qual a rede mundial de computadores internet se tornou conhecida a partir de 1991 

 



17. Definir URL e exemplificar sua resposta. 

R: Forma padronizada de representação de diferentes documentos, mídia e serviços de rede na 

internet, capaz de fornecer a cada documento um endereço único.  “http://fb.com” é uma das 

URL do Facebook. 

 

18.  Definir protocolo. Citar um protocolo e explicar a sua função. 

R: Um protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, 
transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, um protocolo 
pode ser definido como "as regras que governam" a sintaxe, semântica e sincronização da 
comunicação. Os protocolos podem ser implementados pelo hardware, software ou por uma 
combinação dos dois. FTP ou File Transfer Protocol (em português, Protocolo de Transferência 
de Arquivos), é uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos, sendo uma das mais 
usadas na Internet. 

 

19.  Diferenciar: Web; Web 2.0; Web 3.0. 

R: Web 1.0: É a internet como ela surgiu. Sites de conteúdo estático com pouca interatividade 
dos internautas e diversos diretórios de links 

R: Web 2.0: Também chamada de web participativa, foi a revolução dos blogs e chats, das mídias 
sociais colaborativas, das redes sociais e do conteúdo produzido pelos próprios internautas. 

R: Web 3.0: É uma internet onde teremos toda informação de forma organizada para que não 
somente os humanos possam entender, mas principalmente as máquinas, assim elas podem 
nos ajudar respondendo pesquisas e perguntas com uma solução concreta, personalizada e 
ideal. É uma internet cada vez mais próxima da inteligência artificial. 

 

20. O que é um banco de dados? 

R: Bancos de dados ou bases de dados são coleções de informações que se relacionam de 
forma a criar um sentido 

 

21. O que é uma rede de computadores? 

R: Redes de computadores são estruturas físicas (equipamentos) e lógicas (programas, 
protocolos) que permitem que dois ou mais computadores possam compartilhar suas 
informações entre si. 

 

22. Citar 3 funções básicas de uma rede de computadores. 

R: Compartilhar dados, compartilhamento de hardwares, transferência de mensagem. 

 

23. Diferenciar: Internet; Intranet e Extranet. 

R: A definição de internet é um conglomerado de redes locais espalhadas pelo mundo, o que 
torna possível e interligação entre os computadores utilizando o protocolo de internet. 

A intranet é um espaço restrito a determinado público utilizado para compartilhamento de 
informações restritas. Geralmente utilizado em servidores locais instalados na empresa. 

 

A extranet seria uma extensão da intranet. Funciona igualmente como a intranet, porém sua 
principal característica é a possibilidade de acesso via internet, ou seja, de qualquer lugar do 
mundo você pode acessar os dados de sua empresa. 


