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MPE GO – OFICIAL DE PROMOTORIA – 2017

1) Assinale a alternativa incorreta:

a) Hardware é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e

equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também como

o conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento

computacional.

b)Diferentemente do hardware, o software é a parte lógica do computador. Software é a

manipulação, instrução de execução, redirecionamento e execução das atividades lógicas das

máquinas.

c) Os softwares podem ainda ser classificados em: 1) Softwares de Sistemas: permite que o

usuário interaja com o computador e suas partes Ex: firmware. drivers, etc: 2) Softwares Aplicativos:

permite que através de seu uso, o usuário faça uma tarefa específica. Ex: editores de texto, planilhas

eletrônicas, etc.



d) O Software é a parte lógica do computador, formado por sistemas operacionais e programas

instalados, como pacote Office, navegadores de internet, são alguns dos exemplos de software que

utilizamos para realizar alguma tarefa no computador ou equipamento.

e)Hardware é o conjunto de elementos físicos ou componentes que o integram, entre eles a CPU

(unidade de processamento de dados), as placas (de memória, de som, de rede e outras), os

dispositivos de entrada e saída (o monitor, o teclado, o mouse, a impressora, o leitor de CD-ROM,

ZIP etc.) e as conexões. Já o software é um tipo de hardware que inclui os sistemas operacionais,

cuja função é coordenar o trabalho dos componentes; os aplicativos, que servem para colocar em

prática as diferentes tarefas que requer o operador, como redigir textos ou efetuar cálculos; e

finalmente as linguagens, mas que não permitem programar tanto os aplicativos como os sistemas

operacionais.



IF GOIAS – 2017

2) Os componentes eletrônicos de um computador também são conhecidos como periféricos. São

exemplos de periféricos de saída os seguintes componentes:

a) monitor, mouse e disco rígido.

b) impressora, monitor e disco rígido.

c) scanner, disco rígido e teclado.

d) disco rígido, mouse e impressora.



PREFEITURA DE SALVADOR – FGV

3) Assinale a opção que apresenta dois dispositivos de saída de dados cujo resultado possa ser lido

por humanos sem a necessidade de outros recursos eletrônicos.

a) Disco óptico e scanner.

b) Impressora e disco óptico.

c) Impressora e plotter.

d) Plotter e disco óptico.

e) Scanner e impressora.



TJ MG – 2017

5) Considere a seguinte especificação técnica de um monitor de vídeo:

“É um dispositivo baseado em um princípio similar ao plasma. Ele utiliza diodos orgânicos de

carbono no lugar de células de plasma. Além da iluminação, eles se encarregam de gerar as

imagens, dispensando o cristal líquido resultando em uma imagem melhor produzida mais

rapidamente.”

Pode-se afirmar de acordo com a especificação que o monitor utiliza a tecnologia:

a) CRT.

b) LCD.

c) PLASMA.

d) OLED.



EBSERH – IBFC – 2013

6) Quanto a impressoras com tecnologia laser e scanners, assinale (F) Falso ou (V) Verdadeiro, para

as afirmações abaixo:

( ) Não existe tecnologia de conexão desses equipamentos a uma porta USB.

( ) As impressoras a laser possuem tecnologia semelhante ao das fotocopiadoras.

a) F - F

b) F - V

c) V - F

d) V – V



FGV – IBGE – 2017

7) A parte do sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador

executando operações básicas de aritmética, lógica e entrada/saída de dados é o(a):



PREFEITURA DE VENDA NOVA DOS IMIGRANTES – 2016

8) O processador, também conhecido como CPU (Central Processing Unit – Unidade Central de

Processamento) é o coração do computador, e o responsável por executar todas as instruções

dentro dele, que só entende a linguagem binária, ou seja, tudo o que é digitado nele é convertido

para a linguagem binária, 0 e 1. A CPU tem dois componentes fundamentais, que são a base de

toda execução de instruções e operações executadas no computador. Assinale-os.

a) Registradores e Seção de Controle.

b) Seção de Controle e Seção de Instrução.

c) Unidade Lógica e Aritmética e Seção de Controle.

d) Seção de Instrução e Unidade Lógica e Aritmética.



9) Considere as afirmativas sobre a memória RAM.

I. Armazena os dados de forma permanente.

II. É uma memória não volátil, pois não perde os dados quando ocorre a interrupção de energia.

III. É utilizada pelo processador para armazenar os dados que estão sendo utilizados no

processamento.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) .

a) I

b) II

c) III

d) II e III.



SAEB – IBFC – 2015

10) Em termos de tipologia temos basicamente dois tipos de memórias: a primária e a secundária.

Identifique a alternativa que apresenta corretamente uma memória do tipo primária:

a) DVD

b) RAM

c) HD

d) Pen Drive

e) Modem



AGERBA – IBFC – 2017

11) Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica corretamente as especificações técnicas

de hardware de um atual microcomputador:

a) INTEL Core i7 - HD 4GB - RAM 500GB

b) INTEL XP - HD 4GB - RAM 4GB

c) INTEL Core i7 - HD 500GB - RAM 4GB

d) INTEL Core i7 - HD 500GB - ROM 500GB

e) INTEL XP - HD 500GB - ROM 4GB



MGS – IBFC – 2015

12) A ULA e os registradores são parte integrante dos microprocessadores da família X86. A sigla

ULA tem como significado técnico:

a) Unificação Logaritma e Algorítmica

b) Unidade Lógica e Aritmética

c) Unidade Logarítmica e Analítica

d) Unificação Lógica de Algoritmos



EBSERH – IBFC 2017

13) Um dos termos técnicos bastante usado em informática é a palavra em inglês DRIVER. Assinale

a alternativa que identifica corretamente a sua definição:

a) são sistemas de discos removíveis de alta capacidade conectados via USB

b) é um periférico de computador utilizado para armazenamento de dados e programas

c) é a capacidade de gravar CD-R/CD-RW com a habilidade de ler (mas não gravar) mídias de

DVD

d) são unidades de discos virtuais criada na memória RAM por meio de softwares especiais

e) são pequenos programas que fazem a comunicação entre o Sistema Operacional e o Hardware



EMDEC – IBFC – 2016

14) Em um microcomputador encontramos a especificação técnica abaixo, que podemos interpretar

como sendo a especificação técnica:

HDD 1TB Sata 6GB/s 7200 rpm

a) do processador.

b) de um disco rígido.

c) da memória RAM.

d) do monitor de vídeo.



PCERJ – FEC – 2012

15) Em relação à BIOS (Basic Input Output System) dos microcomputadores, são características

intrínsecas a esse recurso as abaixo relacionadas, EXCETO:

A) prepara o computador para executar o sistema operacional.

B) está armazenado em um componente da placa mãe.

C) é responsável pelo boot do computador.

D) é um componente de hardware.

E) armazena informações básicas para o funcionamento da máquina.



PREFEITURA DE PENALVA/ MA – IMA – 2017

16) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de hardware e software:

I- Drive é um tipo de software para instalação de um equipamento.

II- A memória RAM trabalha em conjunto com a UCP, isto posto, a quantidade de memória RAM

influencia no desempenho da máquina no que tange à velocidade de processamento.

III- A BIOS é um firmware e está armazenado na ROM.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas o item I é falso.

b) Apenas o item II é falso.

c) Apenas o item III é verdadeiro.

d) Todos os itens são verdadeiros.



PAPILOSCOPISTA – IBFC – 2014

17) Antes de instalarmos um aplicativo existe a necessidade de saber se os dispositivos para

armazenamento de dados possuem a capacidade para essa instalação. A capacidade de um disco

rígido atual, utilizado em desktops, é da ordem de:

a) 1YB

b) 1GB

c) 1KB

d) 1TB

e) 1MB



MGS – IBFC – 2015

18) “Nos sistemas operacionais mais recentes, os_______ são também utilizados para expandir a

_______ , através da gestão de _______ ”. Assinale a alternativa que complete correta e

respectivamente as lacunas:

a) discos rígidos - memória RAM - memória virtual

b) processadores - memória ROM - memória virtual

c) discos rígidos - memória ROM - memória principal

d) processadores - memória RAM - memória principal



TRE AM – IBFC – 2014

19) O termo ‘Hierarquia de Memória’ se refere a uma classificação de tipos de memória em função

de desempenho. Selecione a alternativa que estiverem ordenadas as memórias abaixo, pela

velocidade de acesso e custo (da mais alta para a mais baixa):

(1) memória RAM.

(2) hard drive.

(3) memória cache.

(4) memória flash.

a) 3 - 4 -1 - 2

b) 2 -1 - 4 - 3

c) 3 -1 - 4 - 2

d) 4 -1 - 3 -2



OFICIAL DE CARTÓRIO – IBFC – 2013

20) Na microinformática se utiliza frequentemente do termo byte. A codificação padronizada de byte

é definida como sendo de:

a) 2 bits: o zero e o um

b) 16 bits.

c) 8 bits.

d) 32 bits.

e) 4 bits.



21) Atualmente os dispositivos para armazenamento de dados possuem vários Gigabytes. Portanto,

um disco rígido anunciado por um fabricante de 500 GB, que adota o Sistema Internacional de

Unidades, representa aproximadamente:

a) quinhentos milhões de bytes.

b) quinhentos bilhões de bytes.

c) quinhentos milhões de bits.

d) quinhentos bilhões de bits.

e) quinhentos trilhões de bytes.



22) São exemplos típicos de componentes on-board, que vêm diretamente conectados aos circuitos

da placa mãe de um microcomputador atual:

a) monitor, vídeo e som.

b) disco rígido, mouse e rede.

c) CD-ROM, disco rígido e mouse.

d) vídeo, som e rede.

e) CD-ROM, vídeo e som



23) Ele é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do

sistema operacional:

a) CRT

b) RAM

c) DRIVE

d) CD-ROM

e) BIOS



FGV – IBGE – 2017

24) Observe a figura a seguir, que ilustra um dispositivo móvel com o cabo a ser conectado em um

computador utilizado por Paulo.

Para transferir dados do dispositivo móvel para o computador, Paulo deve conectar o periférico

usando a porta:

a) DVI;

b) HDMI;

c) Ethernet;

d) USB;

e) VGA.



CBTU

25) Sobre componentes de hardware, analise.

I. O disco rígido é um sistema de armazenamento de alta capacidade de característica não volátil,

motivo pelo qual é utilizado para o armazenamento dos arquivos e programas em um computador.

II. A memória RAM é um hardware de armazenamento randômico de característica volátil. DDR,

DDR3 e SCSI são tipos desta memória.

III. A placa de rede é o equipamento responsável por receber os dados do computador no formato

digital e transmiti-los em formato analógico para a linha telefônica.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) I

b) II

c) III

d) I e II.


