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Por que você está diante de um MANUAL COMPLETO DE INFORMÁTICA para Concursos?

Porque este MANUAL não se limita a trazer a TEORIA acerca do que é cobrado nos 
concursos públicos. Ele vai além e traz, também, número expressivo de QUESTÕES 
COMENTADAS, assuntos atuais e escrita de fácil entendimento.

Quanto aos TEMAS ABORDADOS, foram selecionados aqueles de maior relevância e 
incidência em provas de concursos de todo o país, visando uma preparação mais ob-
jetiva do concursando. É importante salientar que nem todo tema será abordado de 
forma profunda, uma vez que frequentemente é requisitado um conhecimento geral 
sobre a Informática.

Quanto às QUESTÕES COMENTADAS, essenciais ao desenvolvimento do raciocínio e à 
fi xação da matéria, a obra contém mais de 1000 questões, sendo que todas elas são 
devidamente comentadas, item por item quando necessário, e foram escolhidas den-
tre os principais concursos públicos do país.

A obra também é escrita numa LINGUAGEM DIRETA e CLARA, sem exageros linguís-
ticos e com foco constante na melhor e mais atualizada informação, de modo que se 
tem um texto que, de um lado, vai direto ao ponto e, de outro, traz o maior número 
possível de informações úteis para o leitor.

No decorrer do texto há também destaque de itens e imagens dos programas mencio-
nados nos editais, proporcionando ao leitor verifi cação fácil do início de cada ponto, 
e das palavras, expressões e informações-chave, facilitando ao máximo a leitura, a 
compreensão e a fi xação das matérias.

Tudo isso sem contar que a obra foi escrita por dois autores com vasto conhecimento 
em informática para concursos e exames públicos e que têm, também, larga experiên-
cia em cursos preparatórios para concursos públicos, presenciais e a distância.

Em resumo, os estudantes e examinandos de concursos públicos e demais inte-
ressados têm em mãos um verdadeiro MANUAL COMPLETO DE INFORMÁTICA, que 
certamente será decisivo nas pesquisas e estudos com vista à efetiva aprovação no 
concurso dos sonhos.
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apresentação

Por que você está diante de um MANUAL COMPLETO DE INFORMÁTICA 
para Concursos?

Porque este MANUAL não se limita a trazer a TEORIA acerca do que é cobrado 
nos concursos públicos. Ele vai além e traz, também, número expressivo de QUESTÕES 
COMENTADAS, assuntos atuais e escrita de fácil entendimento.

Quanto aos TEMAS ABORDADOS, foram selecionados aqueles de maior rele-
vância e incidência em provas de concurso de todo o país, visando uma preparação mais 
objetiva do concursando. É importante salientar que nem todo tema será abordado de 
forma profunda, uma vez que frequentemente é requisitado um conhecimento geral 
sobre a Informática.

Quanto às QUESTÕES COMENTADAS, essenciais ao desenvolvimento do ra-
ciocínio e à fixação da matéria, a obra contém mais de 1000 questões, sendo que todas 
elas são devidamente comentadas, item por item quando necessário, e foram escolhidas 
dentre os principais concursos públicos do País.

A obra também é escrita numa LINGUAGEM DIRETA e CLARA, sem exageros 
linguísticos e com foco constante na melhor e mais atualizada informação, de modo que 
se tem um texto que, de um lado, vai direto ao ponto e, de outro, traz o maior número 
possível de informações úteis para o leitor.

No decorrer do texto há também destaque de itens e imagens dos programas 
mencionados nos editais, proporcionando ao leitor verificação fácil do início de cada 
ponto, e das palavras, expressões e informações-chave, facilitando ao máximo a leitura, 
a compreensão e a fixação das matérias. 

Tudo isso sem contar que a obra foi escrita por dois autores com vasto conhe-
cimento em informática para concursos e exames públicos e que têm, também, larga 
experiência em cursos preparatórios para concursos públicos, presenciais e a distância. 

Em resumo, os estudantes e examinandos de concursos públicos e demais inte-
ressados têm em mãos um verdadeiro MANUAL COMPLETO DE INFORMÁTICA, 
que certamente será decisivo nas pesquisas e estudos com vista à efetiva aprovação no 
concurso dos sonhos.

Boa leitura e sucesso!
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Para podermos compreender melhor o mundo digital é necessário primeiro saber 
seus conceitos mais básicos, por este motivo iremos iniciar analisando os componentes de 
um computador, que podem ser divididos em dois grupos principais: Hardware e Software.

o grupo do Software é composto por todos os programas que são executados em 
um computador e toda a parte lógica deste, é ele quem gerencia as ações executadas 
dentro do computador.

Já o grupo do Hardware compreende toda a parte física de um computador, suas 
peças e periféricos, dando base para que os Softwares possam ser executados. Por este 
motivo vamos analisar primeiro este grupo.

1.  HARDwARE

um computador em geral, é composto pelos seguintes componentes de hardware:

 ✔  Placa-mãe;
 ✔  Processador;
 ✔  memórias Principais;
 ✔  memórias secundárias;
 ✔  Placas e Periféricos de entrada e saída.

mas qual é a função de cada um? Vamos entender um pouco melhor cada um 
destes componentes.

1.1. Placa-mãe

a placa-mãe faz com que todos os outros componentes possam se comunicar. é 
nela que cada um deles se conecta através de diferentes tipos de barramentos (meios de 
comunicação) e conectores.

1.2. Processador

o processador, também chamado de cPu (central Processing Unit) ou ucP (unida-
de central de Processamento) é o cérebro do computador, é ele quem realiza todos os pro-
cessamentos (também referidos como cálculos) necessários para o funcionamento da má-
quina. cada cálculo é representado por um ciclo, portanto sua velocidade é dada em ciclos 
por segundo, ou hertz, logo quanto mais hertz ele possui mais rápido será. um exemplo de 
velocidade de um processador teria a representação 2.2ghz (giga-hertz), ou seja, 2.2 bilhões 
de ciclos por segundo, uma vez que a unidade giga representa 109. a notação do sistema 
internacional é utilizada nestas definições.

cada processador é composto por uma unidade lógica aritmética (ula), res-
ponsável pelos cálculos, registradores que armazenam os dados e unidades de controle.

os maiores fabricantes deste componente são as empresas intel com os processa-
dores do tipo Pentium, core e família i (i3, i5 e i7) e amd com os processadores do tipo 
athlon, Phenom, sempron e linha fx.
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1.3. Memórias principais

as memórias principais possuem como características principais a alta velocidade 
de acesso, sendo três os tipos principais: ram, rom e cache.

a memória rom (Read Only memory) é uma memória não volátil (seu conteúdo 
não é perdido caso o computador seja desligado) e que não pode ser gravada mais de 
uma vez. em geral é utilizada para armazenar informações básicas e necessárias para o 
funcionamento do computador. sua capacidade em geral é pequena.

a memória cache é do tipo volátil (seu conteúdo se perde quando o computador 
é desligado), formada por transistores (pequenos componentes eletrônicos) e embutida 
junto ao cPu, por este motivo possui a maior velocidade de acesso e é utilizada para 
armazenar informações temporárias. são classificadas em níveis como l1, l2 e l3.

Por fim temos a memória ram (Random Access memory) é uma memória de 
acesso aleatório, do tipo volátil e utilizada pelo processador para armazenar informações 
que serão utilizadas posteriormente, sendo muito requisitadas por programas durante 
suas execuções. Quanto maior a memória, maior o número de programas que podem ser 
executados simultaneamente.

1.4. Memórias Secundárias

as memórias secundárias são do tipo não volátil, não perdem seu conteúdo quan-
do desenergizadas, possuem uma menor velocidade de acesso e são utilizadas para ar-
mazenamento das informações do usuário. estas são divididas em três outros grupos: 
memórias magnéticas (disquetes, fitas dat e discos rígidos, também chamados de 
Hds), ópticas (cds, dVds, Blu-Rays) e eletrônicas (discos rígidos ssd, cartões de me-
mória e Pendrives). note que para os discos rígidos há dois tipos de tecnologia diferen-
tes: o Hard disk drive (Hdd) utiliza tecnologia magnética enquanto o solid state disk 
(ssd) utiliza tecnologia eletrônica chamada flash, a mesma utilizada por pen drives, 
sendo este mais rápido para realizar atividades de leitura e escrita que o primeiro. 

Veja o quadro abaixo que representa a capacidade de armazenamento destes tipos 
de memória.

Tipo Tamanho

Disquete 3”½ 1.44 MB

CD 700 MB

DVD 4.7 GB

Blu-ray 25 GB

Disco rígido A partir de 20 GB. Tamanho padrão atual: 500 GB a 1 TB

Pendrive / Cartão de memória A partir de 1GB até 1 TB

Fitas DAT De 1 GB à 80 GB
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(Prefeitura Teresina/PI – FCC – 2016) Os notebooks 
ultrafinos (ultrabooks) utilizam drives do tipo SSD 
(Solid-State Drive) ao invés de HDs por serem normal-
mente mais silenciosos, menores, mais resistentes e 
de acesso mais rápido. Assim como os pen drives, os 
dispositivos SSD utilizam

(A) chips BIOS para armazenar as informações. Esses 
chips são baratos e compactos, porém o acesso a 
eles é mais lento do que o acesso às memórias.

(B) memória flash para armazenar dados. Esse tipo 
de memória não perde seu conteúdo quando a 
alimentação elétrica é cortada.

(C) memória flash para armazenar dados. Esse tipo de 
memória perde seu conteúdo quando a alimenta-
ção elétrica é cortada.

(D) registradores para armazenar informações. Os re-
gistradores são tipos de memória de acesso muito 
rápido, porém muito caros.

(E) memória cache para armazenar dados. Esse tipo 
de memória é acessada duas vezes mais rápido do 
que as memórias RAM convencionais.

A: Errada, BIOS é um programa pré-gravado na memória do compu-
tador e é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, não 
estando relacionado a uma tecnologia de armazenamento. B: Correta, 
os discos do tipo SSD usam memória flash para armazenar os dados, 
possuindo maior velocidade de escrita e leitura em comparação com 
HDDs. C: Errada, a memória flash não perde seu conteúdo quando não 
está alimentada por energia. D: Errada, os registradores são compo-
nentes presentes nos processadores e responsáveis pelos cálculos rea-
lizados por esta unidade. E: Errada, a memória cache é uma memória 
auxiliar de pequeno tamanho e rápido acesso usada pelo processador. 

Gabarito "B"

(Técnico – TRE/CE – 2012 – FCC) Adquirir um disco mag-
nético (HD) externo de 1 TB (terabyte) significa dizer que 
a capacidade nominal de armazenamento aumentará em 

(A) 10003 bytes ou 109 bytes.
(B) 10004 bytes ou 1012 bytes.
(C) 10243 bytes ou 230 bytes.
(D) 10244 bytes ou 240 bytes.
(E) 10243 bytes ou 168 bytes.
Um byte é um conjunto de 8 bits e pode ser representado na base 2 
por 20 ou na base 1024 como 10240. Um kilobyte equivale a 210 ou 
10241. Um megabyte equivale a 220 ou 10242. Um gigabyte equivale 
a 230 ou 10243. Um terabyte equivale a 240 ou 10244. Portanto apenas 
a alternativa D está correta.

Gabarito "D"

(Técnico – TRE/SP – 2012 – FCC) Durante a opera-
ção de um computador, caso ocorra interrupção do 
fornecimento de energia elétrica e o computador 
seja desligado, os dados em utilização que serão 
perdidos estão armazenados 

(A) no disco rígido e na memória RAM. 
(B) em dispositivos removidos com segurança. 

(C) no disco rígido. 
(D) na memória RAM. 
(E) no disco rígido decorrentes de atividades dos pro-

gramas que estavam em execução. 
A: Errada, os dados armazenados no disco rígido não são apaga-
dos caso o computador desligue. B: Errada, dispositivos deste tipo 
não perdem seu conteúdo caso não estejam energizados. C: Errada, 
o disco rígido não perde seu conteúdo caso fique sem energia. D: 
Correta, a memória RAM é de armazenamento volátil e perde seu 
conteúdo caso o computador seja desligado. E: Errada, o disco rígido 
não perde seu conteúdo caso fique sem energia.

Gabarito "D"

(Técnico – TRE/SP – 2012 – FCC) O sistema operacio-
nal de um computador consiste em um 

(A) conjunto de procedimentos programados, arma-
zenados na CMOS, que é ativado tão logo o com-
putador seja ligado. 

(B) conjunto de procedimentos programados, arma-
zenados na BIOS, que é ativado tão logo o com-
putador seja ligado. 

(C) conjunto de dispositivos de hardware para prover 
gerenciamento e controle de uso dos componen-
tes de hardware, software e firmware. 

(D) hardware de gerenciamento que serve de inter-
face entre os recursos disponíveis para uso do 
computador e o usuário, sem que este tenha que 
se preocupar com aspectos técnicos do software. 

(E) software de gerenciamento, que serve de interfa-
ce entre os recursos disponíveis para uso do com-
putador e o usuário, sem que este tenha que se 
preocupar com aspectos técnicos do hardware. 

A: Errada, CMOS é uma tecnologia usada na fabricação de circuitos. B: 
Errada, a BIOS armazena apenas as instruções de inicialização do com-
putador. C: Errada, o sistema operacional é um item de software, e não 
de hardware. D: Errada, o sistema operacional é um item de software, 
e não de hardware. E: Correta, o sistema operacional é o software que 
funciona como interface entre o usuário e o computador.

Gabarito "E"

(Delegado/PA – 2012 – MSCONCURSOS) Analise as 
seguintes afirmações com relação a alocação de ar-
quivos e assinale a alternativa correta:

I. Na alocação contígua, é necessário desfragmen-
tação periódica.

II. Na alocação encadeada, o tamanho dos arquivos 
pode ser alterado facilmente.

III. Na alocação indexada, não há fragmentação 
externa.

IV. Na alocação encadeada e indexada, todo o disco 
pode ser utilizado. 

(A) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
(B) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(C) Apenas a afirmativa II é falsa. 
(D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 

 QUESTÕES COMENTADAS DE HARDWARE
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(E) Apenas as afirmativas II e III são falsas. 
Todas as afirmativas estão corretas, portanto apenas a alternativa B 
está correta.

Gabarito "B"

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) Em relação a hard-
ware e software, é correto afirmar:

(A) Para que um software aplicativo esteja pronto 
para execução no computador, ele deve estar car-
regado na memória flash.

(B) O fator determinante de diferenciação entre um 
processador sem memória cache e outro com 
esse recurso reside na velocidade de acesso à me-
mória RAM.

(C) Processar e controlar as instruções executadas 
no computador é tarefa típica da unidade de 
aritmética e lógica.

(D) O pendrive é um dispositivo de armazenamento 
removível, dotado de memória flash e conector 
USB, que pode ser conectado em vários equipa-
mentos eletrônicos.

(E) Dispositivos de alta velocidade, tais como discos 
rígidos e placas de vídeo, conectam-se direta-
mente ao processador.

A: Errada, memória Flash é um tipo de memória de armazenamento, 
o aplicativo pode estar no disco rígido ou em alguma outra mídia. B: 
Errada, a memória cache já é uma memória de armazenamento auxiliar 
de acesso muito rápido, ela não afeta a velocidade de acesso à memória 
RAM. C: Errada, a unidade lógica e aritmética realiza operações lógicas 
e aritméticas dentro da CPU. D: Correta, a afirmativa descreve correta-
mente o funcionamento de um pendrive. E: Errada, todos os dispositivos 
do computador são conectados à placa-mãe, e não ao processador. 

Gabarito "D"

(Analista – TRE/SP – 2012 – FCC) João possui uma 
pasta em seu computador com um conjunto de arqui-
vos que totalizam 4GB. A mídia de backup adequada, 
dentre outras, para receber uma cópia da pasta é

(A) DVD-RW.
(B) CD-R.
(C) Disquete de 3 e 1/2 polegadas de alta densidade.
(D) Memória CACHE.
(E) Memória RAM.
A: Correta, os DVD-RWs possuem em geral 4.7GB de espaço para 
armazenamento. B: Errada, os CD-Rs possuem apenas 0,7GB de es-
paço de armazenamento. C: Errada, os disquetes possuem espaço 
extremamente menor que 4 Gigabytes. D: Errada, a memória cache é 
usada pelo processador durante a realização de suas tarefas. E: Errada, 
a memória RAM é usada apenas durante o uso do computador, ela 
guarda informações voláteis. 

Gabarito "A"

(Auditor Fiscal – São Paulo/SP – FCC – 2012) Dispositi-
vos de entrada e saída possibilitam introduzir dados ex-
ternos ao computador para processamento e apresentar 
dados processados pelo computador. Alguns dispositi-
vos efetuam ambos papéis, servindo de dispositivo de 
entrada e saída. Um exemplo destes dispositivos é 

(A) a webcam.

(B) a tela sensível ao toque. 
(C) o leitor de código de barras. 
(D) o mouse ótico. 
(E) o scanner.
A: Errada, webcam são dispositivos de entrada (imagem) apenas. 
B: Correta, as telas sensíveis ao toque exibem as informações ao 
usuário e permitem que ele interaja com o conteúdo apresentado. 
C: Errada, o leitor de código de barras é um dispositivo de texto de 
entrada apenas. D: Errada, o mouse ótico é um dispositivo de entra-
da apenas. E: Errada, o scanner é um dispositivo de entrada apenas. 

Gabarito "B"

(Auditor Fiscal – São Paulo/SP – FCC – 2012) Os dis-
positivos ou mídias de armazenamento são capazes 
de armazenar informações para posterior uso e pro-
cessamento eletrônico. Dentre as mídias, dispositivos 
e tecnologias utilizadas para o armazenamento de in-
formações NÃO se inclui o

(A) código QR. 
(B) pendrive. 
(C) código de barras. 
(D) barramento de memória. 
(E) RFID. 
A: Errada, o código QR (QRCode) permite o armazenamento de in-
formações de texto como endereços de email, links para páginas 
web e contatos telefônicos. B: Errada, os pendrives são mídias de ar-
mazenamento do tipo Flash. C: Errada, os códigos de barra são usa-
dos para representar sequências numéricas. D: Correta, o barramen-
to de memória tem por função permitir o tráfego de informações, 
não armazenando nada durante este processo. E: Errada, a tecnolo-
gia RFID permite o armazenamento e transferência de informações 
em através de etiquetas que se comunicam por ondas de rádio. 

Gabarito "D"

(Auditor Fiscal – São Paulo/SP – FCC – 2012) Sobre 
placas de redes (dispositivos de entrada e saída de 
computadores), considere:
I. Dois tipos de placas são as de padrão Token Ring 

e Ethernet. Cada placa de rede possui um endere-
ço físico único para seu endereçamento chamado 
de MAC Address. 

II. As placas de rede possuem conectores BNC para 
a utilização com cabos coaxiais e/ou conectores 
RJ45 que possibilitam a utilização de cabos de par 
trançado. 

III. Devido às altas taxas de transferência e ao baixo 
custo, as placas de padrão Token Ring e Wi-fi es-
tão cada vez mais dominando o mercado e dei-
xando de lado o padrão Ethernet. 

Está correto o que se afirma em
(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
A afirmativa III está incorreta, o padrão Token Ring não está domi-
nando o mercado atual, mas sim os padrões Ethernet e Wi-fi, portan-
to apenas a alternativa A está correta. 

Gabarito "A"
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