
Exercícios – Aula 6
1. Nomeie duas das funções que podem ser executadas pelos LEDs em um adaptador de interface

de rede típico. 
2. Pesquise e pontue os passos necessários, fundamentais para a instalação de um adaptador de

interface de rede em um computador.
3. Quando  um  computador  ou  outro  dispositivo  não  consegue  se  comunicar  com  a  rede,  o

adaptador de interface de rede pode ser o culpado, mas é muito mais provável que algum outro
componente  esteja  causando  o  problema.  Cite  as  verificações  necessárias  para  descobrir  e
solucionar os possíveis problemas.

4. Em que camada do modelo OSI os repetidores e hubs operam?
5. Pontes e switches operam primariamente em qual camada do modelo OSI?
6. Como o switch consegue enviar para a porta correta onde está o computador que precisa receber

aquele quadro?
7. Existe algum momento em que o switch trabalha de forma “burra”, como o hub?
8. (AL-PE – 2014) Em um projeto de rede, deseja-se que todos os equipamentos de comunicação

que compõem o backbone sejam capazes de trabalhar na camada de rede 3 do modelo OSI,
conseguindo tratar o endereçamento lógico dos dispositivos de rede. O backbone da rede será
formado por:
a) Hubs.
b) Routers ou switches com roteamento.
c) Transceivers.
d) Switch sem roteamento.
e) Brigdes.

9. (EBSERH – 2013) Relacione a coluna da esquerda (equipamentos de rede) com a coluna da
direita (camadas do modelo OSI).

(A) bridge
(B) repetidor
(C) roteador

(D) camada 1
(E) camada 2
(F) camada 3

10. Assinale V para verdadeiro e F para falso.
(     ) Roteador é um equipamento que permite entregar pacotes de dados entre hosts na Internet.

(     ) Ao se verificar a quantidade de saltos do comando traceroute com uma estação de
origem Linux, os roteadores no caminho devem permitir o tráfego ICMP e responder a esse
tráfego para que sejam identificados os IPs pelos quais passaram os pacotes gerados pelo
traceroute.

(     ) Caso o protocolo de roteamento OSPF esteja habilitado entre dois roteadores ligados por um
mesmo  link  e  que  aceitam  os  parâmetros  de  comunicação  do  OSPF,  esses  roteadores
passarão a ser vizinhos OSPF (OSPF neighbors).

(     ) Hub é o equipamento que permite a interligação de duas ou mais redes locais que utilizam
protocolos TCP/IP. Seu funcionamento ocorre na camada de rede do modelo OSI (Open
Systems Interconnection).  Esse equipamento é capaz de selecionar a melhor rota para os
pacotes recebidos.

(     ) Um switch Ethernet  convencional de camada 2 é capaz de identificar o endereço MAC de
cada dispositivo com o qual se conecta diretamente.

(     ) Um roteador que interligue duas redes distintas encaminha automaticamente todo o tráfego
broadcast.

(     ) Quando mensagens são deslocadas de uma rede para outra,  conversões de protocolo são
efetuadas. Quando o nível de conversão é feito no nível de enlace, o gateway recebe o nome
de repetidor.

(     ) Switch é o elemento de rede adequado para interligar computadores a partir de enlaces ponto



a ponto utilizando o protocolo ethernet.

(     ) Para  que  duas  redes  de  dados  distintas  se  comuniquem,  o  equipamento  utilizado  para
conectar e efetuar as conversões necessárias é o hub.

(     ) Switches  de  camada  3  são  funcionalmente,  mas  não  operacionalmente,  equivalentes  a
roteadores.

(     ) Para que  switches  apresentem maior desempenho que os  hubs  na comunicação de rede, é
necessário criar e disponibilizar uma tabela ARP  (address resolution protocol)  para cada
VLAN (virtual local area network) disponibilizada no equipamento.

(     ) Se existirem duas redes locais distintas que necessitem estabelecer comunicação, poderá ser
utilizado um hub para interligar as duas redes.

(     ) Se  uma  organização  for  atendida  por  duas  VLANs  distintas,  então,  para  que  ocorra  a
comunicação entre usuários das diferentes VLANs, é necessário o uso de um switch layer 2.

(     ) A decisão de roteamento é  tomada por um roteador  IP com base no endereço MAC de
origem e no endereço MAC de destino.

(     ) Duas estações de trabalho que estejam conectadas a um mesmo switch em portas distintas,
operando  a  100 Mbits  e  full-duplex,  e  transmitam  dados  simultaneamente  estão  em um
mesmo domínio de colisão, sendo necessário usar o algoritmo de CSMA/CD para planejar
suas transmissões.

(     ) Um equipamento de interconexão de redes com três hosts a ele conectados, em que um host
envia  um  frame  unicast  para  o  outro,  e  o  terceiro  nó  age  passivamente,  capturando  a
comunicação, é um hub ou um switch.

(     ) A interligação entre switches de uma LAN deve formar uma topologia lógica em linha para
garantir que todos os computadores sejam alcançáveis e que não haja laços na rede.

(     ) Uma das principais diferenças entre o BGP e o OSPF consiste no fato de o BGP possibilitar
a implementação de diversas políticas de roteamento, enquanto o OSPF ocupa-se apenas da
eficiência no encaminhamento dos pacotes.

(     ) O emprego de bridges propicia melhor desempenho às redes que se baseiam em hubs, visto
que  esse  dispositivo  segmenta  os  domínios  de  broadcast  e,  consequentemente,  reduz  o
número de colisões de quadros Ethernet. 

(     ) As switches layer 3 têm capacidade de processar um maior número de pacotes por unidade
de tempo que os roteadores.

11. (EBSERH – 2013) Assinale a alternativa que apresenta uma função de uma bridge.
a) Interligar meios que utilizam tecnologias de enlace (camada 2 do modelo OSI) diferentes.
b) Separar tráfego web de tráfego interno, não permitindo a intercomunicação entre ambientes.
c) Reter tráfego ICMP, de forma a deixar a rede mais confiável.
d) Atuar como atenuador de TTL em pacotes transversos.
e) Emitir alertas contra URL, mal formadas ou suspeitas, que se destinem a servidores web.

12. (PC-RJ – 2013) A escuta de voz de um cidadão somente pode ser feita com autorização judicial.
Porém, em redes de computadores esta prática está longe de ser condenada. Muitos técnicos se
utilizam de sniffers para varrer uma rede a procura de fraudes e para verificar problemas de
performance. O dispositivo de rede que facilita esta prática, pois, os dados são distribuídos para
todas as portas recebe o nome de:
a) Hub. b) Bridge. c) Roteador. d) Switch. e) Servidor.

13. (TRT-SC – 2013) Considere, abaixo, três dispositivos que podem ser usados na interconexão de
redes de computadores:

Dispositivo 1: Conecta os  cabos provenientes  de diferentes  ramificações.  Em uma LAN
Ethernet com topologias estrela, esse dispositivo atua simplesmente como um ponto onde os



sinais provenientes de diferentes estações colidem: é o ponto de colisão. Faz parte dos meios
de transmissão; sua posição na arquitetura TCP/IP é abaixo da camada física.
Dispositivo  2: Opera  tanto  na  camada  física  como  na  camada  de  enlace  de  dados  da
arquitetura TCP/IP. Como um dispositivo da camada física, ele regenera o sinal que recebe.
Ao atuar como dispositivo na camada de enlace de dados, ele pode verificar os endereços
(MAC) físicos  (origem e destino)  contidos no frame.  Possui capacidade de filtragem. É
capaz de verificar o endereço de destino de um frama e decidir se ele deve ser encaminhado
ou descartado. Possui uma tabela que é usada nas decisões de filtragem.
Dispositivo 3: Normalmente é um computador que opera em todas as camadas da arquitetura
TCP/IP ou  do  modelo  OSI.  Pega  uma  mensagem de  aplicação,  a  lê  e  interpreta.  Isso
significa que ele pode ser usado como um dispositivo de conexão entre duas redes que usam
modelos diferentes (por exemplo, uma rede que usa o modelo OSI pode ser conectada a uma
rede que usa a arquitetura TCP/IP). Pode também oferecer segurança quando usado para
filtrar mensagens indesejadas na camada de aplicação.

14. Os dispositivos 1, 2 e 3 são, respectivamente:
a) Switch, repetidor e bridge.
b) Hub ativo, bridge e roteador.
c) Hub passivo, bridge e gateway.
d) Switch, bridge e roteador.
e) Hub passivo, repetidor e gateway.

15. (CTA – 2013) Dentre os componentes de uma rede local de computadores (LAN),a Switch
exerce a função de:
a) encaminhar os pacotes de dados gerados na LAN para a rede ampla (WAN).
b) chavear logicamente as conexões da LAN para a trans- ferência dos pacotes de dados.
c) gerenciar a rota dos pacotes por meio da verificação do tipo de dados.
d) monitorar os acessos provenientes da rede ampla (WAN) para a LAN, em busca de invasões.
e) monitorar os pacotes de dados provenientes da rede ampla (WAN) para a LAN, em busca de

vírus.
16. (TJ-SP – 2012) No diagrama, o dispositivo identificado pela letra B tem a função de, além de

realizar  a  conexão  física,  realizar  o  chaveamento  lógico  dos  computadores  por  meio  do
endereço MAC. Assim, o dispositivo de letra B deve ser o(a)

a) Backbone. b) Hub. c) Patch Panel. d) Router. e) Switch.
17. (TJ-SP – 2012) No diagrama apresentado na questão 16, o dispositivo identificado pela letra A

deve, além de realizar o roteamento dos pacotes, filtrá-los baseado na análise do endereço IP.
Assim, o dispositivo de letra A deve ter a funcionalidade de um
a) Antivírus. b) Firewall. c) Gateway. d) Bridge. e) Proxy.

18. (MF – 2013) Os dispositivos de rede que baseiam seu roteamento em endereços de quadro são:
a) Gateway e switches.
b) Switches e pontes.
c) Repetidores e switches.



d) Roteadores e pontes.
e) Roteadores e hubs.

19. (TRE-MS – 2013) Assinale a opção correta, acerca de roteamento de Redes.
a) O roteamento dinâmico, em relação ao estático, apresenta maior controle da  internetwork,

necessidade  de  maior  conhecimento  por  parte  do  administrador  de rede  do  processo  de
roteamento. Esse tipo de roteamento é mais indicado para redes de grande porte.

b) Ainda  que  o  administrador  de  redes  realize  uma  configuração  de  rota  estática  em um
roteador de borda, ele irá encontrar e sobrepor, ao negociar com outro roteador de borda por
meio do protocolo BGP, a tabela de roteamento atual, aprendendo, assim, por meio dos links
inter-routers.

c) A adição de rotas default por meio de protocolos de roteamento entre Sistemas Autônomos
(SA) distintos não é recomendável,  dado que esse tipo de roteamento não é compatível
quando se utilizam os tipos estático e dinâmico na mesma rede e, também, porque as rotas
default não podem ser configuradas em redes do tipo stub.

d) Em relação ao roteamento dinâmico, o roteamento estático oferece, entre outras vantagens,
redução do  overhead  na CPU do roteador, menor utilização de largura de banda entre os
roteadores e maior segurança, uma vez que o administrador de redes possui controle no
processo de roteamento.

e) O roteador guarda e gerencia tabela de roteamento de redes e, no caso de um roteamento IP,
se um pacote for direcionado para uma rede que não se encontra nessa tabela, o pacote é
direcionado para o roteador de borda mais próximo daquele que recebeu o pacote por meio
de envio de mensagens de unicast.

20. (Banco da Amazônia – 2012) Considerando a topologia de rede apresentada na figura, julgue os
próximos itens.

(     ) O switch 2 pode implementar o protocolo de roteamento OSPF.

(     ) As  portas  Gi  0/1,  tanto  do  switch  1 quanto  do  switch  2,  são  do  tipo  gigabit  ethernet.
Segundo  o  padrão  EIA/TIA  568-B,  o  switch 1  e  o  switch  2  devem  ser  ligados
necessariamente por um cabo categoria 5e, requisito mínimo para conexões 1000Base-TX.

(     ) Para que o host 1 encaminhe 5 pacotes ao host 3, é necessário que esses pacotes cheguem
até o switch 2 e, em seguida, sejam encaminhados ao switch 1, que, por sua vez, os entrega



na porta Fa/03 para o host 3.

a)  (     )
b)  

(     )
c)


