
Exercícios de Redes de Computadores
Assuntos abordados:

• Conceitos gerais
• Topologias
• Modelo de referência OSI
• Modelo TCP/IP
• Cabeamento

1. (CODATA – 2013) Em relação à classificação da forma de utilização do enlace que conecta 
estações da origem ao destino, o sistema em que o enlace é utilizado nos dois sentidos de 
transmissão simultaneamente é denominado:
a) full-duplex.
b) half-duplex.
c) giga-duplex.
d) quarter-duplex.
e) Simplex.

2. (PC-DF – 2012) ssinale a alternativa correta a respeito de comutação de circuito e de comutação
de pacotes em uma rede de comunicação de dados.
a) Na comutação de pacotes, há garantia de qualidade de serviço, enquanto a comutação de 

circuito pode introduzir variações de qualidade, como o atraso e a variação do atraso de cada
unidade de transferência.

b) Na comutação de circuito, é utilizado o conceito de multiplexação dos dados, que diminui a 
taxa de erros na transmissão, ao passo que a comutação de pacotes usa outros métodos de 
correção de erros.

c) A comutação de circuito estabelece uma ligação virtual dedicada, com reserva de recursos, 
entre transmissor e receptor, enquanto na comutação de pacotes não há reserva de recursos 
no canal de comunicação.

d) Quando se utiliza comutação de pacotes, pode-se garantir que a rota entre transmissor e 
receptor é sempre a mesma, ao passo que, na comutação de circuito, não se pode determinar 
a rota.

e) Na comutação de pacotes, há reserva de recursos do canal de comunicação, para a garantia 
da qualidade de serviço. Já na comutação de circuito, a transmissão é feita dinamicamente, 
sem alocação do meio físico.

3. (TRT-AL – 2011) O endereço MAC - Media Access Control consiste em
a) quatro bytes, sendo que os dois primeiros identificam o fabricante
b) quatro bytes, sendo que os dois últimos identificam o fabricante.
c) Quatro bytes, sendo que os dois últimos identificam o fabricante.
d) Seis bytes, sendo que os três primeiros identificam o fabricante.
e) Oito bytes, sendo que os quatro últimos identificam o fabricante.

4.
5. (TST – 2012) Atualmente, a grande maioria das redes locais (LANs) de computadores é 

implementada por meio da topologia em Estrela. Isto se deve ao fato de que a topologia em 
Estrela
a) fornece a mesma largura de banda do Backbone para todos os computadores.
b) necessita de uma menor quantidade de cabos se comparada com a topologia em Anel.
c) permite fácil modificação da rede, adicionando ou eliminando computadores.
d) permite tempo de acesso uniforme para todos os computadores da rede local.
e) tem um custo de cabeamento menor, se comparada com a topologia em Barramento. 

6. (TRE-MS – 2013) Considerando as topologias físicas de rede, assinale a opção correspondente 
à topologia na qual todos os nós estão ligados ao mesmo meio de transmissão e todos os nós 
podem detectar as informações que estão sendo transmitidas.
a) barramento
b) anel



c) estrela
d) árvore
e) ponto a ponto

7. (TCE-SP – 2012) Sobre as topologias de rede, é INCORRETO afirmar:
a) Em uma rede com topologia em anel, se por acaso apenas uma das máquinas falhar a 

comunicação em rede não é comprometida, pois a informação trafega nas duas direções.
b) Na topologia pear-to-pear várias máquinas são interligadas de forma que cada computador 

da rede esteja apto a receber e transmitir dados. É comum pequenas empresas adotarem essa 
topologia, pois ela atende à necessidade dos usuários, além de seu custo ser sensivelmente 
menor que qualquer outra topologia.

c) A topologia estrela exige o uso de cabos de par trançado que podem ser ligados a um hub e 
cada ligação do computador ao hub será chamada de nó.

d) Gerenciar uma topologia de rede estrela é mais simples do que uma rede em anel, pois o hub
indica, por intermédio de pequenas luzes, se existe algum nó com problema, porém, requer 
um investimento maior de recursos.

e) Na topologia em barramento, todos os computadores são ligados em um mesmo barramento 
físico de dados. Apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas 
uma máquina pode enviar no barramento num dado momento. Todas as outras recebem e 
recolhem para si os dados a elas destinados.

8. (TJ-SP – 2012) Dentre as topologias de redes de computadores, a topologia na qual, caso haja 
uma falha em um dos nós participantes, possa ser interrompido o funcionamento de toda a rede, 
é a topologia em
a) Anel.
b) Estrela.
c) Cascata.
d) Difusão.
e) Barramento.

9. (MAPA – 2010) No tocante às redes, é uma DESVANTAGEM da topologia em barramento:
a) a largura de banda inadequada, pois isso diminuirá o desempenho de toda a rede;
b) a retirada de um nó da rede, que significará a falha de toda a rede;
c) a necessidade de um computador central para gerenciar a comunicação da rede diminuindo 

seu desempenho em relação às outras topologias;
d) a limitação da sua confiabilidade, pois essa topologia não possui desempenho adequado em 

função do aumento do comprimento do barramento;
e) a velocidade máxima de transmissão quando comparada com outros tipos de topologias.

10. (TRT-PR – 2013) O modelo OSI é um modelo dividido em 7 camadas. É INCORRETO dizer 
que uma destas camadas seja a camada de
a) sessão.
b) aplicação.
c) apresentação.
d) transferência.
e) enlace.

11. (DPE-SP – 2013) A Ethernet é o padrão atualmente mais utilizado para a implementação de 
redes de computadores. Considerando o modelo de Referência para a Interconexão de Sistemas 
Abertos (OSI) da ISO, a Ethernet pertence às camadas
a) 1 e 2.
b) 2 e 3.
c) 3 e 4.
d) 4 e 5.
e) 5 e 7.

12. (TRT-SC – 2013) O modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um padrão ISO que cobre 
todos os aspectos das comunicações de dados em redes. É formado por 7 camadas distintas, 



porém, relacionadas entre si, cada uma das quais definindo uma parte do processo de 
transferência de informações através de uma rede. Na camada física
a) os dados são formados por um fluxo de bytes que são interpretados pelos mecanismos de 

rede. Para serem transmitidos, esses bytesdevem ser codificados em sinais elétricos ou 
ópticos. A camada física não define o tipo de codificação, ou seja, como os bytes são 
convertidos em sinais.

b) são definidas as características da interface entre os dispositivos e o meio de transmissão, 
porém, não é definido o tipo de meio de transmissão.

c) não é definida a taxa de dados ( número de bits enviados a cada segundo). A taxa de dados é 
definida no meio de transmissão, antes dos dados chegarem à camada física.

d) é definido o sentido da transmissão entre os dispositivos: simplex, half-duplex ou full-
duplex.

e) o fluxo de bits recebidos da camada de rede é dividido em unidades de dados gerenciáveis 
denominados frames.

13. (JUCESC – 2013) Sobre o modelo de referência OSI, considere as seguintes afrmativas:
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 afirmativas I e II.
b) São corretas apenas as afirmativas I e III.
c) São corretas apenas as afirmativas I e IV.
d) São corretas apenas as afirmativas III e IV.
e) São corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 

14. (MF – 2013) Na camada de enlace de dados do Modelo de Referência ISO OSI, um dos 
métodos para marcar o início e o final de cada quadro é o método:
a) Violação de codificação da camada física.
b) Flags adicionais no meio do quadro.
c) Flags de rede.
d) Caractere de controle de Transporte.
e) Caractere de Acesso.

15. (CODATA – 2013) Em relação ao modelo OSI da ISO, são suas características, EXCETO:
a) É um modelo aberto.
b) Tem como objetivo criar padrões de conhecimento.
c) Apresenta sete camadas.
d) Facilita o entendimento das diversas arquiteturas de comunicação.
e) Possui ausência de hierarquia entre as camadas.

16. (AL-PE – 2014) Uma indústria está mudando a sua sede para um novo local com 360.000 m2. 
No novo local, planeja-se que o data center seja instalado em um prédio diferente daquele onde 
estarão os usuários. O data center estará a 540 metros de distância do escritório da empresa, 
onde estarão as estações dos usuários (desktops e notebooks). Todos os equipamentos 
servidores, estações e periféricos que serão conectados na rede terão interface física de rede com
conector RJ45 e capacidade de transmissão com negociação automática 10/100 Mbps. Os 
switches e roteadores da rede que tratarão a comunicação entre os nós da LAN poderão ser 
ligados ao backbone da rede com portas físicas com conector ST e capacidade de transmissão de
1 Gbps. A rede não contará com repetidores. Nesse projeto, deve ser adotado cabeamento
a) coaxial entre os roteadores do data center e os roteadores do escritório e cabeamento em 

fibra ótica entre os switches e as estações.
b) com par trançado CAT5 entre os roteadores do data center e os roteadores do escritório e 

cabeamento em fibra ótica entre os switches e as estações.
c) em fibra ótica entre os roteadores do data center e os roteadores do escritório e cabeamento 



coaxial entre os switches e as estações.
d) em fibra ótica entre os roteadores do data center e os roteadores do escritório e cabeamento 

em par trançado CAT5 entre os switches e as estações.
e) em par trançado CAT 5 entre os roteadores do data center e os roteadores do escritório e 

cabeamento em par trançado CAT 1 entre os switches e as estações.
17. (TRT-SC – 2013) Um meio de transmissão guiado requer um condutor físico para interligar um 

dispositivo a outro.Um dos tipos de condutores físicos é a fibra óptica. Sobre cabos de fibra 
óptica é INCORRETO afirmar que:
a) são construídos sobre uma estrutura de vidro ou plástico e transmitem sinais na forma de 

luz.
b) suportam dois modos para a propagação da luz ao longo dos canais ópticos: multimodo e 

monomodo.
c) as fibras ópticas têm seus tamanhos categorizados pela razão entre o diâmetro de seus 

núcleos e o diâmetro de suas cascas, ambos expressos em micrômetros.
d) SC, ST e MT-RJ são conectores para cabos de fibra óptica.
e) são afetados intensamente por ruídos eletromagnéticos.

18. (TRT-SC – 2013) Cabos de par trançado usam condutores metálicos que aceitam e transportam 
sinais na forma de corrente elétrica. Sobre esse tipo de cabo é INCORRETO afirmar que
a) o mais comumente usado em comunicação é chamado UTP ( cabo de par trançado 

blindado ).
b) são usados em linhas telefônicas para a transmissão de voz e de dados.
c) são usados em redes locais, como 10Base -T e 100Base -T.
d) uma maneira de medir seu desempenho é comparar sua atenuação versus frequência e 

distância. 
e) o conector UTP mais comum é o RJ45 ( em que RJ significa Registered Jack) que é um 

conector chavetado, ou seja, que só pode ser inserido de uma única forma.
19. (CTA – 2013) Em uma instalação de cabeamento estruturado de rede de computadores, a norma 

TIA/EIA 607 estabelece as diretrizes para:
a) a conectorização dos cabos.
b) A escolha dos cabos.
c) A identificação dos dispositivos.
d) As canaletas do cabeamento.
e) O aterramento dos dispositivos.

20. (TJ-SP – 2012) Considere o conector IEC 606037 (RJ45) representado na figura.

No padrão de pinagem TIA/EIA 568A, os pares utilizados para TX e RX são, respectivamente, 
os pares de letras
a) A e B.
b) A e D.



c) B e D.
d) D e A.
e) D e B.


