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Rede de Computadores 
 

O que é uma rede de computadores? 
 
Simples! Tome dois computadores e interligue-os. Pronto! Você já tem uma rede! Os computadores já podem 
trocar informações entre si. 
 
Junte mais computadores, todos ligados direta ou indiretamente entre si, e você continua tendo uma rede. 

 
 
Em resumo, onde for possível a dois ou mais computadores trocar informações através de uma ligação 
estabelecida entre eles, então teremos uma rede. 
 
O que é uma rede local e o que ela pode fazer  
 
"Quando você precisar de ir além do computador em cima de sua mesa, está na hora de instalar uma rede 
local". Quando interconectamos computadores eles podem trabalhar mais pelos usuários, e, quando as 
pessoas trabalham em equipes, concretizam tarefas inteiras, num menor espaço de tempo e com menos 
esforço. Podemos imaginar uma rede como um recurso valioso para apoiar uma equipe de usuários.  
 
Interconectar os computadores, assim como gerenciar um grupo de pessoas é sem dúvida um desafio. O 
vocabulário de redes locais é repleto de siglas. Os benefícios de se conectar os recursos podem ser grandes, 
e podem significar um avanço incalculável de benefícios que um micro isolado nunca poderia apresentar.  
 
Atenta aos possíveis benefícios e recompensas, e apesar dos riscos, as instituições e empresas, em geral, 
estão interconectando seus computadores em ritmo acelerado.  
 
Em um ambiente profissional é muito importante um responsável pelo bom funcionamento da rede, dentre as 
responsabilidades deste, citamos: Coordenar tarefas, gerenciar problemas, monitorar progressos, administrar 
usuários, etc.  
 
Sem dúvida alguma um dos maiores benefícios de uma rede, é o compartilhamento de informações entre os 
usuários ou mesmo oferecer um meio de armazenamento final superior ao que é utilizado sem a rede. Outros 
benefícios podem ser citados, dentre eles temos: Compartilhamento de impressoras, CD-Rom, Fax/Modem, 
Drives, correio eletrônico, agenda eletrônica do grupo de trabalho e todas as informações de uma instituição 
ou empresa.  
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Tipos de redes de computadores 
 
As redes de computadores podem ser classificadas de duas formas: pela sua dispersão geográfica e pelo seu 
tipo de topologia de interconexão. Em relação a dispersão geográfica podemos classificá-las como:  
 
Rede Local - LAN (Local Área Network): que são redes de pequena dispersão geográfica dos 
computadores interligados que conectam computadores numa mesma sala, prédio, ou campus com a 
finalidade de compartilhar recursos associados aos computadores, ou permitir a comunicação entre os usuários 
destes equipamentos.  
 
WAN - Wide Área Network - Rede de alcance remoto: Interligação de computadores geograficamente 
distantes. As WAN´s utilizam linha de transmissão oferecidas por empresas de telecomunicações como a 
Embratel, e suas concessionárias.  
 
A necessidade de transmissão de dados entre computadores surgiu com os mainframes, bem antes do 
aparecimento dos PC’s. Com os PC´s houve um aumento da demanda por transmissão de dados a longa 
distância. Isto levou ao surgimento de diversos serviços de transmissão de dados (RENPAC, TRANSDATA, 
MINASPAC). Os serviços são geralmente de aluguel de linha privadas ou discadas permitindo a utilização de 
diversos protocolos tais como SNA, PPP/TCP-IP, etc. As redes WAN´s estão passando por uma evolução 
muito grande com a aplicação de novas tecnologias de telecomunicações com a utilização de fibra ótica. Novos 
padrões estão surgindo como a ATM (Asynchronous Transfer Mode) que disponibiliza a transmissão de dados, 
som e imagem em uma única linha e em altíssima velocidade.  
 
Rede Metropolitana - MAN (Metropolitan Area Network): computadores interligados em uma região 
de uma cidade, chegando, às vezes, a interligar até computadores de cidades vizinhas próximas.  São usadas 
para interligação de computadores dispersos numa área geográfica mais ampla, onde não é possível ser 
interligada usando tecnologia para redes locais.  
Podemos fazer interligações entre redes, de forma que uma rede distinta possa se comunicar com uma outra 
rede. Entre as formas de interligações de rede destacamos a Internet, Extranet e Intranet.  
 
Internet 
 
A Internet (conhecida como rede mundial de computadores) é uma interligação de mais de uma rede local ou 
remota, na qual é necessário a existência de um roteador na interface entre duas redes.  
A transferência de dados ocorre de forma seletiva entre as redes, impedindo assim o tráfego desnecessário 
nas redes. A Internet tem por finalidade restringir o fluxo das comunicações locais ao âmbito de suas limitações 
físicas, permitindo o acesso a recursos remotos e o acesso de recursos locais por computadores remotos, 
quando necessário.  
 
• Rede Corporativa: interligação de redes de uma mesma instituição  
 
• Internet: interligação de redes que surgiu a partir da rede Arpanet e atingiu proporções mundiais.  
 
lntranet 
 
A Intranet é uma rede privada localizada numa corporação constituída de uma ou mais redes locais interligadas 
e pode incluir computadores ou redes remotas. Seu principal objetivo é o compartilhamento interno de 
informações e recursos de uma companhia, podendo ser usada para facilitar o trabalho em grupo e para 
permitir teleconferências. O uso de um ou mais roteadores podem permitir a interação da rede interna com a 
Internet. Ela se utiliza dos protocolos TCP/IP, HTTP e os outros protocolos da Internet são usados nas 
comunicações e é caracterizada pelo uso da tecnologia WWW dentro de uma rede corporativa.  
 
Extranet 
 
É uma rede privada (corporativa) que usa os protocolos da Internet e os serviços de provedores de 
telecomunicação para compartilhar parte de suas informações com fornecedores, vendedores, parceiros e 
consumidores. Pode ser vista como a parte de uma Intranet que é estendida para usuários fora da companhia. 
Segurança e privacidade são aspectos fundamentais para permitir o acesso externo, que é realizado 
normalmente através das interfaces da WWW, com autenticações, criptografias e restrições de acesso. Pode 
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ser usado para troca de grandes volumes de dados, compartilhamento de informações entre vendedores, 
trabalho cooperativo entre companhias, etc.  
 
Virtual Private Network 
 
Rede de longa distância privada que utiliza a infraestrutura dos serviços de telecomunicação.  
As linhas de transmissão utilizadas são compartilhadas e privacidade das transmissões é garantida através de 
criptografia, protocolos de tunelamento e outros mecanismos de segurança visa permitir os mesmos tipos de 
acesso de uma rede corporativa de longa distância, porém, com um custo menor, sendo uma tendência para 
extranets e intranets de longa distância. 
 
Redes Ponto-a-Ponto 
 
Esse é o tipo mais simples de rede que pode ser montada, praticamente todos os Sistemas Operacionais já 
vêm com suporte a rede ponto-a-ponto (com exceção do DOS).  
Nesse tipo de rede, dados e periféricos podem ser compartilhados sem muita burocracia, qualquer micro pode 
facilmente ler e escrever arquivos armazenados em outros micros e também usar os periféricos instalados em 
outros PC.s, mas isso só será possível se houver uma configuração correta, que é feita em cada micro. Ou 
seja, não há um micro que tenha o papel de "servidor" da rede, todos os micros podem ser um servidor de 
dados ou periféricos.  
 
 

 
 
Apesar de ser possível carregar programas armazenados em outros micros, é preferível que todos os 
programas estejam instalados individualmente em cada micro. Outra característica dessa rede é na 
impossibilidade de utilização de servidores de banco de dados, pois não há um controle de sincronismo para 
acesso aos arquivos.  
 
 
Vantagens e Desvantagens de uma rede Ponto-a-Ponto:  
 

• Usada em redes pequenas (normalmente até 10 micros);  
• Baixo Custo;  
• Fácil implementação;  
• Baixa segurança;  
• Sistema simples de cabeamento;  
• Micros funcionam normalmente sem estarem conectados a rede;  
• Micros instalados em um mesmo ambiente de trabalho;  
• Não existe um administrador de rede;  
• Não existe micros servidores;  
• A rede terá problemas para crescer de tamanho.  

 
Redes Cliente/Servidor 
 
Este tipo de rede é usado quando se deseja conectar mais de 10 computadores ou quando se deseja ter uma 
maior segurança na rede.  
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Nesse tipo de rede aparece uma figura denominada servidor. O servidor é um computador que oferece recursos 
especializados, para os demais micros da rede, ao contrário do que acontece com a rede ponto-a-ponto onde 
os computadores compartilham arquivos entre si e também podem estar fazendo um outro processamento em 
conjunto.  
 
A grande vantagem de se ter um servidor dedicado é a velocidade de resposta as solicitações do cliente 
(computador do usuário ou estações de trabalho), isso acontece porque além dele ser especializado na tarefa 
em questão, normalmente ele não executa outras tarefas. Em redes onde o desempenho não é um fator 
importante, pode-se ter servidores não dedicados, isto é, micros servidores que são usados também como 
estação de trabalho.  
 
Outra vantagem das redes cliente/servidor é a forma centralizada de administração e configuração, o que 
melhora a segurança e organização da rede.  
 
Para uma rede cliente/servidor podemos ter vários tipos de servidores dedicados, que vão variar conforme a 
necessidade da rede. Para alguns tipos desses servidores podemos encontrar equipamentos específicos que 
fazem a mesma função do computador acoplado com o dispositivo, com uma vantagem, o custo desses 
dispositivos são bem menores. 
 
Abaixo temos exemplos de tipos de servidores:  
 
Servidor de Arquivos: É um servidor responsável pelo armazenamento de arquivos de dados - como arquivos 
de texto, planilhas eletrônicas, etc... É importante saber que esse servidor só é responsável por entregar os 
dados ao usuário solicitante (cliente), nenhum processamento ocorre nesse servidor, os programas 
responsáveis pelo processamento dos dados dos arquivos devem estar instalados nos computadores clientes.  
 
Servidor de Impressão: É um servidor responsável por processar os pedidos de impressão solicitados pelos 
micros da rede e enviá-los para as impressoras disponíveis. Fica a cargo do servidor, fazer o gerenciamento 
das impressões.  
 
Servidor de Aplicações: É responsável por executar aplicações do tipo cliente/servidor como, por exemplo, 
um banco de dados. Ao contrário do servidor de arquivos, esse tipo de servidor faz processamento de 
informações.  
 
Servidor de Correio Eletrônico: Responsável pelo processamento e pela entrega de mensagens eletrônicas. 
Se for um e-mail destinado a uma pessoa fora da rede, este deverá ser passado ao servidor de comunicação.  
 
Servidor de Comunicação: Usado para comunicação da sua rede com outras redes, como a Internet. Se você 
acessa a Internet através de uma linha telefônica convencional, o servidor de comunicação pode ser um 
computador com uma placa de modem.  
 
Além desses, existem outros tipos de servidores que podem ser usados, vai depender da necessidade da rede.  
 
Vantagens e Desvantagens de uma Rede Ciente/Servidor:  
 

• Usada normalmente em redes com mais de 10 micros ou redes pequenas que necessitam de alto grau 
de segurança;  

• Custo maior que as redes ponto-a-ponto;  
• Maior desempenho do que as redes ponto-a-ponto;  
• Implementação necessita de especialistas;  
• Alta segurança;  
• Configuração e manutenção na rede é feita de forma centralizada;  
• Existência de servidores, que são micros capazes de oferecer recursos aos demais micros da rede;  
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Componentes de uma Rede 
  
Ao observarmos a figura abaixo, poderemos ter a noção do que é uma rede. É importante sabermos o que são 
cada equipamento.  
 

 
 
Os equipamentos mostrados na figura são equipamentos básicos que praticamente todas as redes possuem.  
 
Esses componentes são:  
 
Servidor: É um micro que oferece recursos para rede. Em redes ponto-a-ponto todos os computadores 
funcionam ora sendo servidores ora sendo clientes;  
 
Cliente: É um micro ou dispositivo que acessa recursos oferecidos pela rede;  
 
Recurso: Qualquer coisa que possa ser oferecida e usada pelos clientes da rede, como impressoras, arquivos, 
unidades de disco, Internet...;  
 
Protocolo: Forma de comunicação determinada entre os dispositivos para que eles possam se comunicar;  
 
Cabeamento: Os cabos da rede transmitem os dados que serão trocados entre os dispositivos que compõem 
a rede;  
 
Placa de rede: Permite a conexão dos PC.s à rede já que a comunicação interna do computador é feita de 
forma totalmente diferente a utilizada pelas redes;  
 
Hardware de rede: Eventualmente poderá ser necessário o uso de periféricos para melhorar desempenho de 
rede, na figura é utilizado um hub.  
 
PLACA DE INTERFACE COM A REDE 
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Existe uma grande variedade de placas de interface com a rede. Efetuam a ligação entre computadores e o 
cabo da rede, sendo instaladas nos conectores de expansão situados no interior do computador e devem 
adequar-se ao tipo de rede e ao tipo de arquitetura do computador. 
Existem placas para arquitecturas ISA (Industry Standard Arquitecture), MCA (Micro Channel Arquitecture) e 
EISA (Extended ISA) e PCI. 
 
MEIOS DE TRANSMISSÃO 
 
Os meios de transmissão (cabos) são de importância vital numa LAN, pois são os responsáveis pelo 
estabelecimento da comunicação entre os vários constituintes da rede (servidores, postos de trabalho, 
impressoras, ...) 
Na instalação e escolha dos cabos devem ter-se em consideração fatores como a qualidade, o custo do cabo 
e da sua instalação, a durabilidade e flexibilidade, entre outros. 
 
POSTOS DE TRABALHO 
 
Os postos de trabalho numa LAN podem ser os computadores utilizados antes da instalação da rede, mas 
com outras possibilidades como: 
 
•  computadores sem unidade de disco fixo ( completamente dependentes do servidor), tendo como principais 
vantagens a simplicidade de implementação, a segurança e o  custo reduzido e como maior inconveniente a 
sua completa inutilidade se o servidor ficar inoperativo;  
 
•  reduzida capacidade de disco fixo, porque o software fundamental pode estar no servidor;  
 
•  utilização de computadores portáteis como postos de trabalho acoplados a placas de rede externas, com 
ligação pela porta paralela. 
 
PC Desktop  
 
Os PC´s clientes também conhecidos por Workstaton individuais de trabalho. A partir dela os usuários acessam 
informações no servidor (Banco de dados, etc.) e rodam aplicações locais (Word, Excel, etc.). O hardware da 
workstation varia entre 486 e Pentium e dependerá das informações a serem processadas.  
  
DISPOSITIVOS PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA 
 
Os dispositivos para a realização de cópias de segurança do(s) servidor(es) constituem uma das peças de 
especial importância. Por exemplo, unidades de disco amovíveis com grande capacidade de armazenamento, 
tapes... 
 
Queremos ainda referir que para o funcionamento de uma rede existem outros conceitos como 
topologias/configurações (rede linear, rede em estrela, rede em anel, rede em árvore, rede em malha …), 
métodos de acesso, tipos de cabos, protocolos de comunicação, velocidade de transmissão … 
 
De forma resumida poderemos dizer que: 
Para ligar um computador a uma rede local Ethernet é necessária uma placa de comunicações/rede específica 
para esse protocolo, sendo as placas mais utilizadas atualmente as que suportam simultaneamente ligações 
UTP (Unshield Twisted Pair) e BNC (Broadcast Network Cable). 
A velocidade mais comum de transmissão de dados, neste tipo de rede, é de 10 Mbits. No entanto já existem 
instalações que permitem débitos de até 100 Mbits (Fast Ethernet)  
 
Redes de 10Mb/100Mb  
 
Nos dias de hoje quando a velocidade de comunicação das redes locais encontramos velocidades de 10 a 
100Mb. A utilização de um padrão mais veloz estará na necessidade do usuário. Redes de 100Mb exigem um 
hardware especial de custo elevado para redes pequenas. As redes de 10Mb não necessitam de nenhum 
hardware específico. Estas redes normalmente são instaladas em ambiente onde não é necessário executar 
aplicações no servidor com frequência, pois isto tornaria lenta a velocidade de comunicação entre os 
equipamentos.  
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Redes de 100Mb são recomendadas onde a velocidade é fundamental ao bom funcionamento, normalmente 
é utilizada em locais onde sejam necessárias trocas de informações como som e imagem ou também em redes 
maiores.  
 
Quando ao tipo de cabeamento, para as redes de 10Mb poderemos utilizar tanto o cabo coaxial ou par 
trançado. Em uma rede 100Mb necessariamente utilizaremos cabos de par trançado. 
 

Redes Locais Mais Protegidas 
 
Introdução: 
 
Cada vez mais estão aparecendo vírus e worms que tiram proveito dos recursos de compartilhamento para, 
de forma automática e através das redes locais e Internet, infectar o maior número possível de sistemas. Por 
tal motivo iremos detalhar um pouco mais como atuam essas pragas, além de dar algumas dicas para se 
proteger dessas pragas modernas: 
 
Entre as várias funções de uma rede local, serviço que integra o Windows desde a versão 3.1/3.11, se 
encontram as que tornam possível compartilhar recursos (em geral arquivos e impressoras) com todos os 
usuários de uma determinada rede local. 
 
Situação mais encontrada em campo:  
 
Embora se recomende sempre configurar os recursos, compartilhados, para delimitar que apenas usuários que 
possuam senhas que definam permissão de acesso de leitura e/ou escrita, na verdade o que vemos mais 
habitualmente é que, por descuido ou por excesso de confiança, se compartilham tais recursos sem nenhum 
tipo de restrições, nem se implementa uma política de segurança de rede.  
 
Uma das configurações mais comuns, e com certeza absolutamente perigosa, é a que permite criar 
compartilhamentos sem senha e com permissão de escrita no disco inteiro (compartilhando o drive C:\ e, 
portanto, todos os demais subdiretórios dessa partição) de todos os equipamentos de uma rede local. Desta 
maneira, os usuários podem acessar qualquer pasta e arquivo de outras máquinas, sem necessidade de 
possuir os privilégios adequados, e nem mesmo ter que digitar uma senha.  
 
Estas situações se convertem no caldo de cultivo, por excelência, dos códigos maliciosos que são escritos 
para se aproveitar dos recursos compartilhados, já que isso lhes permite copiar-se em todos os computadores 
sem nenhum tipo de limitação. Pior ainda, ao compartilhar toda a unidade, possibilita que os worms penetrem 
na pasta de "Inicio" do Windows, e, portanto, que eles possam ser executados de forma automática quando se 
reinicie tal sistema.  
 
Medidas para configurar a Segurança Máxima na Rede:  
 
1- Instalar em cada micro da rede, e também no servidor, um bom antivírus, mantendo-o sempre atualizado 
(pelo menos uma vez por semana), que seja capaz de detectar e eliminar qualquer código malicioso, mesmo 
os mais recentes. 
 
2- Limitar ao máximo o número total de recursos compartilhados entre as máquinas da rede local. Só 
compartilhe o que for estritamente necessário, e apenas nas estações de trabalho em que os usuários certos 
devam trabalhar. 
 
3- Compartilhar apenas as pastas estritamente necessárias (veja próximo item), e configurar os 
compartilhamentos de sorte a que apenas usuários com privilégios adequados tenham acesso a tais recursos. 
Se possível dar apenas direitos de leitura. Se necessitar de dar direitos de escrita, veja se pode ser 
implementada a solução seguinte. 
 
4- Se a rede conta com um servidor de arquivos, prefira utilizá-lo para efetuar todos os compartilhamentos de 
informações do sistema - principalmente aqueles de escrita - em lugar de empregar unidades compartilhadas 
entre os PCs da rede, já que se trata de sistemas especializados nesse tipo de tarefa, e que ainda podem 
oferecer mais garantias, tanto a nível de segurança como, também, de performance da rede.  
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5- Se a rede conta com um servidor de arquivos, faça-o um controlador de domínio (isto é um PDC - Primary 
Domain Controler) obrigando que todos os usuários tenham que primeiro se autenticar no PDC, antes de poder 
obter acesso à rede local, e, portanto, às demais máquinas com menor poder de segurança intrínseca.  
 
6- Implemente políticas rígidas de segurança no PDC, o que diminuirá sensivelmente as brechas por onde 
possam penetrar os novos vírus e principalmente os worms mais elaborados. Se for possível, e houver 
conhecimento técnico para tal, lance mão das Group Polices do Windows NT - com elas dá para restringir a 
liberdade dos usuários menos técnicos, diminuindo ainda mais as brechas na segurança de seus dados. 

O que é um firewall 
Um firewall é um dispositivo de segurança, veremos exatamente o que faz e em que baseia seu funcionamento. 
 
Um firewall é um dispositivo que funciona como corta-fogos entre redes, permitindo ou denegando as 
transmissões de uma rede a outra. Um uso típico é situá-lo entre uma rede local e a rede Internet, como 
dispositivo de segurança para evitar que os intrusos possam acessar à informação confidencial.  
Um firewal é simplesmente um filtro que controla todas as comunicações que passam de uma rede a outra e 
em função do que sejam permite ou denega seu passo. Para permitir ou denegar uma comunicação o firewal 
examina o tipo de serviço ao que corresponde, como podem ser o Web, o Correio ou o IRC. Dependendo do 
serviço o firewall decide se o permite ou não. Ademais, o firewall examina se a comunicação está entrando ou 
saindo e dependendo da sua direção pode permiti-la ou não.  
Deste modo, um firewall pode permitir de uma rede local para a Internet serviços de web, correio e FTP, mas 
não a IRC que pode ser desnecessário para nosso trabalho. Também podemos configurar os acessos que se 
fazem desde a Internet para a rede local e podemos denegá-los todos ou permitir alguns serviços como o da 
web, (se é que possuímos um servidor web e queremos que seja acessível pela Internet). Dependendo do 
firewall que tenhamos também poderemos permitir alguns acessos à rede local desde a Internet se o usuário 
tiver se autenticado como usuário da rede local.  
Um firewall pode ser um dispositivo software ou hardware, ou seja, um aparelhinho que se conecta entre a 
rede e o cabo da conexão à Internet, ou então um programa que se instala na máquina que tem o modem que 
conecta com Internet. Inclusive podemos encontrar computadores muito potentes e com softwares específicos 
que o único que fazem é monitorizar as comunicações entre redes. 

Dicas de rede local  
 
Suponhamos que você trabalhe numa configuração de rede na seguinte situação: 
 

 
 
Que tipo de acesso você encontra através da rede:  
Center 1:  softwares para instalar ou criar atalho.  
Center 2: arquivos pessoais, e documentos que somente serão acessados pelo usuário.  
Center 3: documentos ou softwares que serão acessados pelas pessoas do setor.  
Center 4: arquivos ou documentos que serão por todos os usuários.  
 
Dicas para melhor aproveitar os recursos da rede:  
 

Faça cópia de segurança (cópia adicional) dos seus documentos de trabalho (como por exemplo ofícios que 
são criados no Word, planilhas do Excel, etc.).  
 

Para arquivos ou documentos muito importantes, faça uma cópia adicional em disquetes ou C: (winchester);  
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Lembre-se que programas e arquivos armazenados no drive C: (winchester) ficam sujeitos a problemas que 
vierem a ocorrer no microcomputador, podendo haver perda de informações;  
 

Evite trabalhar com documentos direto no disquete, primeiro faça uma cópia para o C: faça as modificações 
que desejar e depois copie novamente para o disquete.  
 

Exercícios pertinentes 
Gabarito: no final da Coletânea de exercícios 

 
01) A respeito do trabalho com computadores ligados em rede interna, considere as afirmativas abaixo: 
1. É possível copiar dos outros computadores da rede para o meu computador, qualquer documento produzido 
pelo Microsoft Word, bastando que os computadores estejam ligados. 
2. Para que os outros computadores da rede tenham acesso à impressora conectada ao meu computador, 
basta que o meu computador e a impressora estejam ligados. 
3. É possível, a partir de qualquer computador da rede, gravar em um CD fotos armazenadas no computador 
que é utilizado pelo chefe da seção, desde que a opção de compartilhamento do dispositivo de gravação do 
computador do chefe permita. 
4. É possível, utilizando o Windows Explorer, verificar o conteúdo do disco local (C:) de todos os computadores 
da rede, independentemente da opção de compartilhamento dos computadores. 
Assinale a alternativa correta.  
A) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  
B) Somente a afirmativa 4 é verdadeira.  
C) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.  
D) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.  
 
02) Em uma rede cliente/servidor, normalmente as estações cliente devem ser direcionadas para a 
atividade de:  
 a) gerenciamento da comunicação de dados.  
b) controle do correio eletrônico.  
c) impressão de relatórios.  
d) execução de programas aplicativos.  
 
03) Para transferir informações entre redes de computadores, uma bridge:  
a) replica as informações de uma rede para outra, estabelece a conexão direta entre o remetente e o destino 
e descompacta as informações.  
b) transfere as informações ao endereço de destino, acompanha a chegada das informações ao destino e envia 
um aviso ao remetente das informações.  
c) converte o protocolo do remetente para o protocolo de destino, compacta as informações para envio e 
transfere as informações ao outro nó da rede.  
d) descobre a existência de informações a transferir, interpreta as informações para o protocolo de destino e 
encaminha as informações ao destino.  
 
04) Assinale a opção correta com relação a redes locais, redes de longo alcance, seus componentes e 
protocolos.  
a) O hub passivo é um equipamento de rede que permite interligação de dispositivos. O hub passivo atua no 
nível físico e permite restaurar a amplitude do sinal.  
b) O repetidor, que, da mesma forma que o hub, atua no nível físico, permite a regeneração do sinal.  
c) O switch camada dois possui as mesmas características de um roteador.  
d) As redes WANs (wide area network) normalmente possuem taxas de transferência de dados superiores às 
das LANs (local area network).  
 
05) Analise as afirmativas abaixo, relativas a redes com arquitetura ponto-a-ponto e cliente-servidor. 
I. Numa arquitetura de rede ponto-a-ponto não existe a figura do servidor. Todos os computadores estão no 
mesmo nível hierárquico e podem tanto compartilhar recursos (impressoras, arquivos, etc.) quanto acessar 
recursos compartilhados por outros computadores da rede. 
II. Na arquitetura cliente-servidor, o cliente estabelece uma conexão com o servidor e ambos trocam múltiplas 
mensagens de tamanhos variados, sendo esta uma forma de ligação orientada à conexão e que utiliza o 
protocolo TCP. 
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III. Na arquitetura cliente-servidor em que a forma de ligação não é orientada à conexão, o protocolo utilizado 
é o UDP. O cliente constrói uma mensagem e a envia num pacote UDP para o servidor, que responde sem 
estabelecer uma conexão permanente com o cliente. 
É correto o que se afirma em:  
A) II, apenas.  
B) II e III, apenas.  
C) I e III, apenas.  
D) I, II e III.  
 
06) A respeito dos equipamentos de conexão e transmissão que podem ser utilizados em uma rede de 
computadores, é INCORRETO afirmar que:  
A) os hubs inteligentes regeneram os sinais e agem como um ponto central para comunicação em rede, 
encaminhando os sinais apenas para o dispositivo do destinatário, em vez de transmitir para todos os 
dispositivos.  
B) ao receber um sinal de uma linha telefônica analógica, o modem converte o sinal para um sinal digital de 
modo que o computador ao qual está conectado possa processá-lo.  
C) as pontes podem ser utilizadas para quebrar uma grande rede em segmentos menores e, assim, reduzir o 
tráfego desnecessário de rede.  
D) os roteadores atuam na camada de transporte do modelo tcp/ip e utilizam os endereços mac para realizar 
o roteamento dos pacotes.  
 
07) Em relação à segurança nas redes, a rede(área) delimitadora que tem como objetivo principal 
segregar o ambiente interno (seguro) do ambiente externo (inseguro) é conhecida como:  
A) proxy;  
B) firewall;  
C) dmz (zona desmilitarizada);  
D) pki;  
 
08) Uma das formas de classificar rede de computadores é de acordo com suas características 
geográficas, que considera a distância física entre seus ativos. Em ordem decrescente de distâncias 
físicas ou áreas de abrangência, podemos classificá-las, respectivamente, em:  
A) WAN, MAN E LAN  
B) LAN, WAN E MAN  
C) MAN, LAN E WAN  
D) WAN, LAN E MAN  
 
09) Em qual rede se utiliza a conectividade 10BASE-FX ?  
A) Ethernet.  
B) Gigabit Ethernet.  
C) Fast Ethernet.  
D) 10 Mbit/s Ethernet.  
 
10)  Constitui equipamento necessário para permitir que um usuário acesse à Internet por meio de um 
computador integrante de uma LAN (Local Area Network) ou de uma rede Dial-up, o(a): 
I - placa fax/modem 
II - placa de rede 
III - interface USB ou SCSI 
IV - kit multimídia completo 
V - scanner 
A quantidade de itens corretos é igual a: 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
11) Analise as seguintes afirmações relativas a componentes e meios de transmissão: 
I. a escolha do caminho do nó de origem ao nó de destino, por onde uma mensagem deve transitar, é 
comumente chamada de roteamento; 
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II. uma solução que pode ser utilizada para aumentar a taxa efetiva de transmissão de cada estação em uma 
LAN é segmentar a rede com uma ponte (bridges) ou com comutadores (switches); 
III. os roteadores não podem ser utilizados para conectar LANs com WANs; 
IV. na tecnologia 10BASE-T a distância máxima entre uma estação e o HUB deve ser de 1.024 metros. 
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
A) I e II 
B) III e IV 
C) II e III 
D) I e III 
 
12) O Frame Relay é um protocolo de enlace no modelo OSI. Os dados trafegam em quadros. Um quadro 
é composto por vários campos e podem ter tamanhos variados. Com relação a redes Frame Relay é 
correto afirmar que: 
A) este protocolo provê um serviço não-orientado a conexão através de circuitos bidirecionais, sendo possível 
definir diferentes velocidades de transmissão em cada direção. 
B) quando estas redes são utilizadas para interligar redes tcp/ ip, as atividades de correção de erros e de 
controle de fluxo são assumidas pelo protocolo frame relay. 
C) neste tipo de rede, o roteador do usuário é o responsável por construir os quadros, inserir os dlcis (data link 
connection identifiers) apropriados nos quadros e entregar os quadros para transmissão. 
D) quando os protocolos tcp/ip trafegam sobre uma rede frame relay, o roteamento dos quadros é de 
responsabilidade do protocolo tcp/ip. 
 
13) Um protocolo é um conjunto de regras e convenções precisamente definidas que possibilitam a 
comunicação através de uma rede. Com relação aos protocolos, é correto afirmar que:  
A) o protocolo TCP tem como uma de suas responsabilidades rotear os dados entre a máquina de origem e a 
máquina de destino. 
B) o UDP presta um serviço orientado a conexão e garante a entrega dos dados no destino. 
C) para garantir a entrega dos dados, o protocolo TCP espera que os segmentos recebidos sejam confirmados 
pela máquina de destino.  Se a recepção não for confirmada dentro de um intervalo de tempo, a máquina na 
origem transmite novamente o segmento. 
D) o acesso à Internet feito a partir de uma conexão discada utiliza o protocolo X.25 com servidor de DHCP e 
endereços fornecidos pelo provedor de acesso. 
 
14) O equipamento responsável por oferecer os serviços de armazenamento de informações e de 
compartilhamento de disco aos clientes em uma LAN é o servidor de:  
A)  comunicações 
B)  arquivos 
C)  impressão 
D)  gerenciamento 
 
15) Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta. 
A) A Internet é uma rede privada muito comum dentro de uma companhia ou organização, sendo que seus 
programas e aplicativos são voltados unicamente para uso interno de seus usuários. 
B) O termo intranet significa uma coleção de redes de computadores distribuídas em diferentes países e 
interconectadas por um conjunto de roteadores formando uma enorme rede virtual. 
C) Um navegador da Web (ou Web browser) é uma ferramenta de software que possibilita aos usuários acessar 
recursos na Internet tais como informações de uma página da web. Como exemplo  de  um  navegador  da  
web,  pode-se  citar  o  Internet Explorer da Microsoft. 
D) urls (Uniform Resource Locators) são imagens ou porções de textos muito comuns em páginas Web que, 
ao serem clicados com um mouse, permitem que um arquivo, uma Imagem, uma música ou outra página Web 
seja acessada. 
 
16) O roteamento na rede Internet é uma tarefa executada pelo protocolo: 
A) IP 
B) TCP 
C) PPP 
D) HTTP 
 
17) O computador principal de uma rede local, de comunicação de dados, é denominado: 
A)  workstation. 
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B) lan. 
C) wan. 
D) servidor. 
 
18)  Considerando as pastas e arquivos armazenados nos computadores de uma rede local do 
Windows, assinale a alternativa correta. 
A) Qualquer usuário em qualquer computador da rede tem acesso irrestrito a todos os arquivos e pastas do 
seu próprio computador e dos demais computadores da rede. 
B) Na rede deve existir um computador, denominado servidor de arquivos, no qual são armazenados os 
arquivos acessíveis a todos os usuários da rede. Arquivos e pastas em outros computadores da rede não são 
acessíveis a nenhum usuário. 
C) Para que um usuário possa ler ou gravar arquivos em outros computadores da rede, a pasta em que será 
realizada a leitura e/ou escrita de arquivos deve estar compartilhada e com as permissões adequadas ao tipo 
de acesso desejado. 
D) Somente o administrador da rede pode compartilhar arquivos e pastas. 
 
19) Podemos definir Protocolo de Rede como a(o) : 
A) linguagem utilizada para se efetivar a comunicação. 
B) senha que viabiliza a conexão. 
C) software que permite a integração dos equipamentos à rede. 
D) hardware que permite o acesso físico do micro à rede. 
 
20) O que as redes Intranet, Extranet e Internet têm em comum? 
A) Todas são redes públicas. 
B) Todas são redes privadas. 
C) Todas são redes LAN. 
D) Todas são redes cliente/servidor. 
 
21) Uma Intranet tradicional é 
A) uma rede padrão LAN, que utiliza o protocolo TCP/IP para comunicação. 
B) uma rede corporativa que utiliza o protocolo IPX da Internet para seu transporte fundamental. 
C) composta por inúmeras redes de empresas distintas. 
D) uma rede privativa que permite fácil acesso à Internet, utilizando o protocolo TCP/IP, diferentemente de uma 
Extranet. 
E) uma rede na qual não podemos ter servidores, existindo apenas máquinas de usuários. 
 
22) Em uma rede de computadores, as regras e convenções utilizadas na “conversação” entre 
computadores são usualmente chamadas de 
A) protocolos.  
B) topologias.  
C) arquiteturas.  
D) drivers.  
E) links. 
 
23) Suponha que um empresário deseja informatizar os serviços de sua empresa de tal forma a 
agilizar os serviços prestados e ganhar novos clientes. Para isto, ele contratará um técnico em 
informática para ligar os computadores em rede. 
Assinale o nome dado ao computador que tem como função controlar as demais estações de trabalho 
quando ligado em uma rede de computadores. 
A) Desktop. 
B) Netbook. 
C) Notebook. 
D) Servidor. 
E) CPU. 
 
24) Assinale a alternativa correta a respeito dos componentes utilizados em uma rede local (LAN). 
A) A interface de rede pode consistir em uma placa de expansão conectada à placa-mãe, ou pode vir integrada 
à placa-mãe do computador. 
B) Um modem é um componente indispensável para efetuar a conexão à rede local, pois permite a conexão 
física do computador a um ponto de rede. 
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C) O driver de rede é utilizado para converter os dados em formato digital, armazenados no computador, no 
formato analógico, que é utilizado na transmissão pela rede. 
D) Os cabos utilizados em redes locais possuem, por padrão, a cor azul. 
E) O firewall da rede impede que os computadores da rede local por ele protegida sejam infectados por 
softwares maliciosos. 
 
25) Assinale a alternativa correta, a respeito de redes locais de computadores (LANs). 
A) As redes locais sem fio que seguem o padrão Wi-Fi constituem-se em pontos de acesso à Internet 
disponíveis publicamente, conhecidos como hotspots. 
B) A conexão doméstica a redes de banda larga - como as redes ADSL das empresas de telefonia, e as redes 
de operadoras de TV a cabo, por exemplo - requer que o usuário possua um roteador em sua residência. 
C) As redes locais mais comuns atualmente seguem o padrão Ethernet, que apresenta topologia lógica em 
barramento. 
D) Os modems 3G, utilizados para conexão às redes das operadoras de telefonia móvel, permitem a 
transmissão de dados pela Internet à velocidade máxima de 3 Gb/s (Gigabits por segundo). 
E) Para que se possa acessar uma rede local, é necessário que um computador possua uma placa de rede 
conectada à sua placa-mãe. 
 
26) O padrão de rede local no qual os dispositivos não necessitam de fios para comunicação entre si, 
é conhecido por 
A) Wi-Fi. 
B) WAN. 
C) LAN. 
D) MAN. 
E) USB. 
 
27) Indique a opção que caracteriza uma rede de computadores. 
A) Windows 
B) Sistema de informação 
C) LINUX 
D) Internet 
E) Internet Explorer 
 
Gabarito  
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Programas de Navegação 
Mozilla Firefox 

 
O Mozilla Firefox é um software de browser gratuito e baseado em software livre. Este software oferece todas 
as atribuições dos softwares de browser conhecido no mercado, tais como o Internet Explorer, oferecendo 
algumas vantagens em relação a este, principalmente no que tange a questão de segurança a vírus e na 
rapidez e facilidade no uso. 
 
Esta é a tela principal do Mozilla Firefox. 
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I – Área de Trabalho 
 
1 - Abrir o Mozilla Firefox 
Para abrir o Mozilla Firefox existem as seguintes formas: 

através do Desktop do MS-Windows XP através do ícone ;  
 
através do menu iniciar- programas- Mozilla Firefox; 
através de uma hiperligação de um arquivo com uma página de HTML. 
 
Em seguida será a aberta a tela do Mozilla Firefox com a página solicitada ou com a padrão aberta. 
 
2 - Área de trabalho 
Esta é a área de trabalho Mozilla Firefox: 
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1 – Barra de menu: exibe os menus de comando. 
2 – Barra de navegação: exibe os recursos de navegação. 
3 – Área da página: área é exibida a página HTML 
4 – Barra de status: exibe o status da página (se está sendo concluída ou se já está concluída, por exemplo). 
 
Os recursos da barra de menu serão expostos nos próximos capítulos. 
 
Barra de navegação 
 

 
 
Esta é a barra onde são exibidos os recursos que possibilitam fazer a navegação entre as páginas da Internet. 
Esta barra é composta pelos seguintes recursos: 

Página anterior   - exibe a página anteriormente visualizada. 

Próxima página – exibe a página seguinte em relação a página que estiver aberta. 

Atualizar a página  – atualiza a página que estiver aberta. 

Parar  - interrompe a abertura de uma nova página. 

Página inicial  – exibe a página inicial. 
Browser – é o local onde deve ser digitado o endereço da página a ser exibida. 
Exemplo: 

 
Depois de digitar o endereço da página, pressione a tecla ENTER do teclado ou clique em Ir. 
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Procura Google  - este é um recurso muito interessante do Mozilla Firefox. Ele serve 
de atalho para um dos mais populares sites de pesquisa da Internet, o Google. Assim no caso de necessidade 
de se procurar um assunto na Internet, é só digitar o texto a procurado e pressionar a tecla ENTER. 
 

Exemplo, uma pesquisa sobre o rio Tietê:  
Em seguida será aberta uma página com o resultado da pesquisa: 
 

 
 
II – Arquivo 
 

 
 
1 - Nova janela 
Abre uma nova janela do navegador da Internet. 
 
2 - Nova Aba 
Este recurso serve para abrir várias páginas dentro da mesma janela. 
 
3 - Abrir endereço 
Automaticamente o cursor se posiciona na barra do browser, selecionando o endereço. 
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4 - Abrir arquivo 
Este item possibilita abrir um arquivo (HTML, imagem, etc.), pelo Mozilla Firefox. Ao clicar neste item será 
aberta esta tela: 
 
Nesta tela selecione o arquivo e clique em Abrir. 

 
5 - Fechar aba 
Este item fecha a aba que estiver em aberto no Mozilla Firefox. 
 
6 - Fechar janela 
Este item fecha a janela que estiver em aberto no Mozilla Firefox. 
 
7 - Salvar como... 
Este recurso possibilita salvar a página como um documento HTML. Ao selecionar este recurso será aberta 
esta tela: 

 
 
Nesta tela o usuário poderá selecionar o nome do arquivo e a pasta onde este será arquivado. 
 
8 - Enviar Endereço 
Possibilita enviar um endereço da Internet através de um e-mail. 
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9 - Configurar Página 

 
 
Este item possibilita configurar a página para impressão, redefinindo a posição (retrato ou paisagem), margens, 
etc. 
 
Clique em OK para salvar a nova configuração. 
 
10 - Visualizar Impressão 
Exibe uma pré-visualização da página. Exemplo: 
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11 - Imprimir... 
Imprime a página da Internet. Ao clicar neste recurso será exibida esta tela: 

 
Nesta tela selecione a impressora, a quantidade de cópias, etc., e clique em OK para imprimir. 
 
12 - Importar 
Permite a importação dos bookmarks, históricos, opções e senhas que foram anteriormente utilizados no perfil 
do usuário. 
 
Estes itens possibilitam a configuração da impressão 




	NOÇÕES DE INFORMÁTICA - Caderno 3
	Conteúdo
	Rede de Computadores
	O que é uma rede de computadores?
	O que é uma rede local e o que ela pode fazer
	Tipos de redes de computadores
	Rede Local - LAN (Local Área Network):
	WAN - Wide Área Network - Rede de alcance remoto
	Rede Metropolitana - MAN (Metropolitan Area Network):
	Internet
	lntranet
	Extranet
	Virtual Private Network
	Redes Ponto-a-Ponto
	Redes Cliente/Servidor
	Componentes de uma Rede
	Placas de Interface
	Meios de Transmissão
	Postos de Trabalho
	Cópias de Segurança
	Redes de 10Mb/100Mb
	Redes Locais Mais Protegidas
	O que é um firewall
	Exercícios pertinentes
	Gabarito


	Programas de Navegação
	Mozilla Firefox
	I – Área de Trabalho
	II – Arquivo


	ATENÇÃO! ATENÇÃO!




