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LISTA 01 

  Questões 

1. Descreva o provável cenário que caracteriza a origem da computação. 

2. Cite algumas características do computador ENIAC (1946). 

3. Descreva a importância da informação para o mundo contemporâneo, citando exemplos do 

uso de computadores neste contexto. 

4. Com suas palavras, explique o que é Inteligência Artificial. Cite exemplos. 

5. Com suas palavras, descreva a diferença entre software e hardware. 

6. Se você fosse o responsável por coordenar uma empresa e esta não tivesse nenhum 

computador disponível, qual equipamento você compraria? Justifique sua resposta. 

7. Qual a diferença entre Computador Desktop, Notebook, Netbook, Tablet e Smartphone. 

8. Defina uma CPU. Cite exemplos de alguns modelos. 

9. O que significa plataforma de computação. Dê exemplos contextualizando sua resposta na 

diferença entre PC e Mac. 

10. Defina periféricos, diferenciando-os em dispositivos de entrada e de saída. Cite exemplos. 

11. Qual a diferença entre Memória Principal e Memória Auxiliar/secundária? Dê exemplos. 

12. Defina Sistema Operacional. Cite exemplos. 

13. Explique o que é rede de computador. Cite também suas vantagens e desvantagens 

14. Qual é a função do protocolo? Também cite dois protocolos bastantes utilizados na 

infraestrutura de redes atualmente. 

15. Explique qual é a funcionalidade das partes TCP e IP do protocolo TCP/IP, sendo este o 

protocolo mais utilizado nas redes de computadores atualmente. 

16. Sabe-se da necessidade hodierna de se assegurar a segurança dos dados de uma rede. Cite 

princípios elementares de uma politica de segurança, relacionando-os com possíveis 

ameaças e propondo soluções adequadas ao controle destas. 
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