
 

 
 

 

COMENTÁRIO DAS QUESTÕES DE INFORMÁTICA PRESENTES NA 
PROVA DO INSS 2012 
 

Professor: Rômulo Ricardo 
Estes comentários e gabaritos se aplicam à prova do Caderno B02, Tipo 3, da 
prova do INSS 2012, elaborada pela FCC. 

 
Questão 18. Pedro trabalha em uma pequena imobiliária cujo escritório possui cinco 

computadores ligados em uma rede com topologia estrela. Os computadores nessa 
rede são ligados por cabos de par trançado a um switch (concentrador) que filtra e 

encaminha pacotes entre os computadores da rede, como mostra a figura abaixo. 

 
Certo dia, Pedro percebeu que não conseguia mais se comunicar com nenhum outro 

computador da rede. Vários são os motivos que podem ter causado esse problema, 
EXCETO: 

A) O cabo de rede de um dos demais computadores da rede pode ter se rompido. 
B) A placa de rede do computador de Pedro pode estar danificada. 
C) A porta do switch onde o cabo de rede do computador de Pedro está conectado 

pode estar danificada. 
D) O cabo de rede que liga o computador de Pedro ao switch pode ter se rompido. 

E) Modificações nas configurações do computador de Pedro podem ter tornado as 
configurações de rede incorretas. 
 

COMENTÁRIOS: 
 

A questão é  simples e bem elaborada pela  FCC. A fim de que a resolução 
aconteça de forma adequada, espera-se que o(a) candidato(a)  entenda exatamente o 
que é uma rede de topologia estrela, assim saberá responder à questão sem maiores 

dificuldades.  
Em uma rede topologia estrela, com um concentrador (no caso da questão um 

switch), se um computador estiver com problemas de configuração de rede ou se 
estiver com o cabo de rede rompido, por exemplo, isso não trará problemas dos 
demais membros desta rede. Como exemplo, se o computador A troca informações 

com um computador B, não interessa, neste momento, nenhum outro computador da 



rede (C, D, E, etc), e se estes estejam com problemas. Por esse motivo, o 

rompimento do cabo ”de um dos DEMAIS computadores da rede” não interromperá o 
acesso da máquina de Pedro às demais da rede, e, sim, apenas a máquina que tiver o 

cabo rompido. Sendo assim, não justifica que Pedro não consiga “se comunicar com 
nenhum outro computador da rede”.  

Gabarito Letra “A”. 
 

 
Questão 19. Paulo trabalha na área administrativa da Empresa XPT. Realiza boa 

parte do seu trabalho por meio do seu e-mail corporativo. Com o crescimento da 
empresa, a demanda de trabalho de Paulo aumentou, mas sua caixa de e-mail 
continuou com a mesma capacidade, 100 MB. Frequentemente a caixa de e-mail de 

Paulo enche e ele tem que parar suas atividades profissionais para excluir os e-mails 
maiores e menos importantes, liberando assim espaço para novas mensagens. 

 
Certo dia, em um procedimento para liberar espaço na sua caixa de e-mail 
corporativo, Paulo apagou, por engano, diversos e-mails importantes, necessários 

para fechar a folha de pagamento de funcionários do mês. Como não tinha uma cópia 
desses e-mails, teve que solicitar aos emissores que enviassem os e-mails 

novamente. 
 

Para tentar resolver o problema de espaço em sua caixa de e-mail, Paulo abriu uma 
Ordem de Serviço para a área de TI, pedindo o aumento de sua caixa de e-mail para 
200 MB. A TI negou o pedido, argumentando limitações de espaço em seus 

servidores. 
 

Como solução alternativa, para a cópia de segurança de seus e-mails corporativos, 
reduzindo dessa forma os riscos relacionados às exclusões que deverá fazer 
periodicamente devido a essa limitação de espaço e considerando que as políticas da 

empresa não impõem nenhuma restrição para o acesso e guarda dos e-mails em 
outros computadores ou ambientes, Paulo pensou em realizar as seguintes ações: 

 
I. Criar um e-mail pessoal em um servidor de e-mail da Internet, com capacidade de 
armazenamento suficiente para manter uma cópia de seus e-mails corporativos por 

um tempo maior que os limitados pelo tamanho de sua caixa de e-mail corporativo e 
estabelecer regras na sua caixa de e-mails corporativo para enviar uma cópia 

automática de todos os e-mails recebidos para este novo endereço. 
II. Instalar o Microsoft Office Outlook no computador que utiliza na empresa (caso não 
esteja instalado), criar seu perfil (caso não exista), fazer as configurações necessárias 

no Outlook para baixar os e-mails de sua caixa de e-mail corporativo para o 
computador e, por fim, baixar os e-mails. 

III. Criar pastas na sua caixa de entrada do e-mail corporativo e separar os e-mails 
recebidos entre essas pastas. 
IV. Criar regras na sua caixa de e-mail corporativo para excluir automaticamente 

todas as mensagens que chegarem trazendo arquivos anexados. 
 

As possíveis ações que podem resolver o problema de Paulo, evitando que ele perca 
e-mails importantes, estão presentes em  
 

A) I, II, III e IV 
B) II e III, apenas 

C) I e II, apenas 
D) I, apenas 
E) II, apenas. 



 

COMENTÁRIOS: 
 

Questão muito interessante, criando uma situação hipotética e definindo as 
regras para essa situação. Vejamos: 

Se Paulo “criar um e-mail pessoal em um servidor de e-mail da Internet” que 
tenha espaço para ele armazenar os seus e-mails corporativos, apesar de ser um 
procedimento não visto com bons olhos pela maioria das corporações, pois estas não 

querem que informações da empresa saiam do ambiente corporativo, a empresa de 
Paulo não proíbe isso, pois “não impõe nenhuma restrição para acesso ou guarda dos 

e-mails em outros computadores ou ambientes”. Sendo assim a alternativa “I” está 
correta. 

Outra solução para o problema de Paulo é instalar um aplicativo de Correio 

Eletrônico na sua máquina, caso esta ainda não tenha instalado, como o Outlook ou 
Thunderbird, por exemplo. Esses aplicativos permitem que o usuário crie contas locais 

e baixe as mensagens de uma conta de correio remota, permitindo a leitura posterior 
(isso é possível com o uso do protocolo de correio eletrônico POP3). Alternativa “II” 
também está correta. 

A simples criação de “pastas na sua caixa de entrada de e-mail corporativo e 
separar os e-mails entre essas pastas” não soluciona o problema, pois essas pastas 

criadas estarão ainda sob o limite de espaço de sua caixa de correio. O máximo que 
poderá acontecer é Paulo poder organizar melhor suas mensagens, criando regras 
para as mensagens de forma que estas sejam distribuídas para as pastas criadas de 

maneira automática. Melhora a organização das mensagens, mas não soluciona 
problemas de espaço. 

A criação de “regras” para “excluir automaticamente todas as mensagens que 
chegarem” com anexos trará uma tremenda dor de cabeça para Paulo, pois ele poderá 
excluir mensagens importantes sem sequer ter conhecimento que elas chegaram, já 

que serão excluídas automaticamente. 
Gabarito letra “C”. 

 

 
 
Questão 20. O gráfico a seguir foi extraído da pesquisa TIC empresas 2009 (Pesquisa 

Sobre uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil), realizado pelo 

CETIC (Centro de Estudos Sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação).  
 
Considerando redes de computadores e com base no gráfico, analise: 

 
I. O acesso sem fio à Internet e Intranets está crescendo à medida que surgem mais 

instrumentos de informação capazes de operar em rede. Telefones inteligentes, 
pagers, PDAs e outros dispositivos portáteis de comunicação tornam-se clientes nas 

redes sem fios. 



II. O uso de redes sem fio tem crescido rapidamente à medida que novas tecnologias 

de alta velocidade são implementadas, como a Wi-Fi, que pode ser mais barata que o 
padrão Ethernet e diversas outras tecnologias LAN com fios. 

III. Com as Intranets, a comunicação interna nas empresas ganha mais agilidade, 
dinamismo, integra e aproxima seus colaboradores, independente da localização de 

cada um. Agiliza a disseminação de informações, visando à integração inter e 
intradepartamental. 
IV. A tendência é que cada vez mais as redes sem fio sejam substituídas pelas redes 

com fio, pois as tecnologias sem fio estão sujeitas a inúmeros tipos de interferência e 
interceptação que comprometem seu desempenho e segurança. 

Está correto o que se afirma em: 
A) III e IV, apenas. 
B) I, II, III e IV 

C) I e III, apenas 
D) I e II, apenas 

E) I, II e III, apenas 
 
 

COMENTÁRIOS: 
 

Não há dúvidas de que o acesso sem fio está crescendo vertiginosamente. Isso 
faz com que a indústria de equipamentos para acesso a rede sem fio melhore cada 
vez mais seus equipamentos, diminuindo problemas como interferências de sinal, 

miniaturizando esses equipamentos, e definindo padrões de segurança para o tráfego 
das informações.  

A redução de preços também é um fator relevante à escolha dessa tecnologia. 
Há 10 anos equipamentos de rede sem fio eram muito caros, ofereciam pouca 
segurança aos dados trafegados e sofriam com constantes quedas de sinal. Hoje 

montar uma rede Wi-FI, por exemplo, é muito mais barato que uma rede Ethernet. 
Esta última exige um projeto físico do meio de acesso, a partir de distribuição de 

cabos, concentradores, tomadas, e outros equipamentos. Já uma rede Wi-Fi tem como 
meio apenas o ar. 

Basta um roteador Wi-Fi e, caso seja um ambiente grande, com muitas paredes 

e andares, alguns repetidores de sinal, para que a comunicação Wi-Fi aconteça entre 
máquina que tenham placas de rede dessa tecnologia.  

Também a favor da tecnologia sem fio está a variedade de equipamentos que 
podem ser interligados em rede, como bem colocado no item I da questão: telefones 

inteligentes (smartphones), pagers, PDAs e outros dispositivos portáteis. 
Os itens I, II e III da questão, abordam de maneira correta sobre a tecnologia 

sem fio, sendo assim, o gabarito é letra “E”. 


