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1. Por que uma arquitetura de rede é útil?
2. Como a convergência se aplica à indústria da comunicação?
3. Que “idioma” um microcomputador tem de utilizar para fazer a interface com a internet?
4. Qual é a diferença entre uma conexão lógica e uma física?
5. Que tipos de aplicativos podem utilizar uma conexão:

a) sensor-rede local?
b) Microcomputador-computador mainframe?
c) Terminal-computador mainframe?

6. Quais são alguns dos aplicativos mais comuns encontrados no conjunto de protocolos TCP/IP?
7. Como as camadas do modelo OSI se comparam com as camadas do conjunto de protocolos 

TCP/IP?
8. Defina:

a) Rede de computadores.
b) Comunicação de dados.
c) Telecomunicações.
d) Rede local.
e) Rede pessoal.
f) Rede metropolitana.
g) Rede de longa distância.
h) Gerenciamento de redes.

9. Faça uma lista da camada OSI que executa cada uma das funções a seguir:
a) Compressão de dados.
b) Multiplexação.
c) Roteamento.
d) Definição de características elétricas de um sinal.
e) E-mail.
f) Detecção de erros.
g) Controle de fluxo ponto a ponto.

10. Pense em uma empresa em que você trabalhou ou trabalha. A cadeia de comando era adequada 
para garantir a realização das tarefas? Se for o caso, desenha essa cadeia de comando. Como 
essa cadeia de comando se compara com o modelo OSI ou o conjunto de protocolos TCP/IP?

11. Como o conjunto de protocolos TCP/IP não é algo rígido, outras literaturas podem abordar a 
divisão de camadas de modo um pouco diferente. Encontre outros dois exemplos do conjunto de
protocolos TCP/IP que diferem da divisão de camada do material apresentado, citando as fontes.
a) Diferenças e semelhanças.
b) Como se comparam com o conjunto de protocolos TCP/IP`.

12. Que outros modelos de rede existem ou existiram além do modelo OSI e do conjunto de 
protocolos TCP/IP?

13. Quais são os nomes de alguns dos protocolos de roteamento atualmente em uso na internet? 
Descreva cada protocolo em uma ou duas frases.

14. Qual das seguintes camadas do modelo OSI fornece detecção e correção de erro ponta ponta
para o pacote inteiro? 
a) Enlace de dados 
b) Rede 
c) Transporte 
d) Aplicação

15. Qual das seguintes camadas do modelo OSI inclui serviços de passagem para as funções da
camada de sessão? 



a) Enlace de dados 
b) Aplicação 
c) Rede 
d) Apresentação

16. Qual dos seguintes é um exemplo de uma rede de comutação de circuitos? 
a) Uma rede local Ethernet em execução 
b) PSTN 
c) Uma rede de área local sem fio 
d) A rede de televisão a cabo

17. (MPE-RN – 2010) No modelo de referência OSI, o tipo de serviço que deve ser fornecido, em
última análise, à camada que atende aos usuários da rede é determinado pela camada de
a) Aplicação.
b) Transporte.
c) Sessão.
d) Apresentação.
e) Rede.

18. (INFRAERO – 2011)  Em relação ao  funcionamento  da  camada de  enlace  é  INCORRETO
afirmar:
a) O principal serviço da camada de enlace é transferir dados da camada de rede da máquina de

origem para a camada de rede da máquina de destino.
b) Quando o serviço orientado a conexões com confirmação é oferecido, mesmo que ainda não

hajam conexões lógicas sendo usadas, cada quadro enviado é individualmente confirmado.
c) Quando recebe um fluxo bruto da camada física, a camada de enlace adota a estratégia de

dividir  esse fluxo em quadros e calcular o total  de verificação de cada quadro,  para ser
conferido no seu destino.

d) O  controle  de  erros  é  fundamentado  no  gerenciamento  dos  timers  e  dos  números  de
sequência para garantir que cada quadro seja passado para a camada de rede do destino uma
única vez.

e) No controle de fluxo baseado em feedback, o transmissor envia dados na medida em que o
receptor  seja  capaz  de  tratá-los.  Para  tanto,  o  receptor  envia  de  volta  ao  transmissor
informações que permitem o envio de mais dados ou que mostram qual a situação real do
receptor.

19. (JUCESC – 2013) Sobre o modelo de referência OSI, considere as seguintes afirmativas:
I- É dividido em 7 layers ou camadas.
II- É utilizado como metodologia de desenvolvimento de software de redes.
III- Uma dada camada N requisita e utiliza serviços da camada anterior N–1.
IV- É um modelo prático de padronização mantido pela ISO.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a) São corretas apenas as afrmativas I e II.
b) São corretas apenas as afrmativas I e III.
c) São corretas apenas as afrmativas I e IV.
d) São corretas apenas as afrmativas III e IV.
e) São corretas apenas as afrmativas I, III e IV.

20. (Petrobras – 2011) Para atingir altas velocidades de transmissão, um roteador precisa de formas
eficientes para decodificar endereços IP.
PORQUE
Dado que um endereço IP não especifica uma máquina individual e sim uma conexão a uma
rede, uma máquina pode ter múltiplos endereços IP

Analisando as afirmações acima, conclui-se que 
a) as duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
b) as duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.



c) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
d) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
e) as duas afirmações são falsas.
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