
Grupo 11 

 

1. Em um SID a segurança é de grande importância, ela deve garantir que apenas 

usuários autorizados acessem recursos e garantir que a informação transmitida pela rede 

somente possa ser alcançada pelos recipientes pretendidos. Ante ao exposto, vincule a 

definição aos seus respectivos componentes de segurança: 

 

1- Confiabilidade (  2 ) Proteção contra perdas e estragos. 

 

2- Integridade   (   3 ) Proteção contra interferência de cortes de funcionamento 

 

3- Disponibilidade (  1 ) Proteção contra acessos não autorizados 

 

 

2. Dentre as alternativas abaixo, marque somente aquelas que se referem ao tratamento 

de falhas mais comuns em um SID. 

 

(    ) Mobilidade (  X ) Detecção  (   ) Ocultamento  

 

(  X ) Concorrência ( X ) Tolerância 

 

 

Grupo 10 

1. Assinale a alternativa correta sobre SIDs. 

 

a) O DNS torna possível nomear destinos na internet de forma compreensível para 

as pessoas, porém, dependendo da hierarquia de roteamento física representada 

pelo endereço IP. 

b) X - Hiperlinks e informações na internet podem permanecer o mesmo, qualquer 

que seja o arranjo de roteamento atual. 

c) Os relógios de máquinas distribuídas não requerem que permaneçam 

sincronizados. 

d) Em um SID não é importante a segurança. 

 

 

2. Relacione a segunda coluna com a primeira indicando “V” para verdadeira “F” para 

falso em relação a transparência do SID. 

(  F  ) Transparência de acesso: Permite que recursos locais não sejam acessados com o 

uso de operações idênticas; 

( F ) Transparência de localização: Permite que os recursos sejam acessados com 

conhecimento de sua localização física. 

( V )  Transparência de concorrência: Permite que vários processos operem 

concorrentemente, usando recursos compartilhados. 

( F ) Permite a visualização de falhas, possibilitando que usuários e programas 

aplicativos concluam suas tarefas. 

 

 

 

 

 



Grupo 09 

 

1. Qual foi o grande avanço tecnológico realizado pra alcançar a infraestrutura 

necessária para a criação dos SIDs? Marque a alternativa correta. 

a. (   ) O desenvolvimento das impressora coloridas. 

b. ( X ) O desenvolvimento dos microprocessadores e a criação das LANs. 

c. (   ) O desenvolvimento do Windows XP. 

d. (   ) O desenvolvimento do Linux. 

 

2. A segurança num SID é baseada em 3 componentes. Indique quais são eles: 

a. ( X  ) Confiabilidade 

b. (   ) Armazenamento 

c. (  X ) Integridade 

d. (  X ) Disponibilidade 

 

 

Grupo 08 

1. Marque a alternativa correta, quanto a sequência correta das afirmações: 

a) Gerenciar a comunicação entre computadores é um desafio em sistemas 

distribuídos. 

b) A segurança num SID é baseada em integridade, comunicação e velocidade. 

c) O objetivo de um URL é identificar um recurso. 

d) O protocolo http define as maneiras pelas quais somente os navegadores 

interagem com os servidores Web. 

 

a) V, V, V, F 

b) V, F, V, F 

c) F, F, V, F  

d) V, V, F, V 

 

2. Marque a alternativa que indica corretamente quais são os componentes do SID: 

a) Pessoas, processos, decisões e rede. 

b) Hardware, intranet e internet. 

c) Hardware, Software, pessoas e rede. 

d) DNS, HTTP, URL. 

 

 



Grupo 06 

 

1. NÃO CLASSIFICADO 

 

 

2. NÃO CLASSIFICADO 

 

 

 

1. Grupo 05 – Com ajustes 

 

 

1. A miniaturização de dispositivos e interligação em rede sem fio têm levado cada 

vez mais à integração de equipamentos de computação pequenos e portáteis a se 

adequarem aos sistemas distribuídos. Neste contexto assinale a alternativa 

correta. 

a. Computadores Mainframes 

b. Computadores interligados em rede a um servidor. 

c. Dispositivos incorporados em aparelhos, como máquinas de lavar, 

aparelhos de som de alta fidelidade, carros, geladeiras, etc. 

d. N.D.A. 

 

2. Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso para as alternativas que informam 

as características do cliente em um SID estruturado no modelo Cliente-Servidor. 

a. ( F ) Sempre espera por um pedido de um servidor em seguida, responde 

com os dados solicitados. 

b. ( V ) Sempre inicia pedidos para servidores, espera por resposta, recebe 

respostas. 

c. ( F ) Um cliente pode se comunicar com outros clientes, afim de atender 

uma solicitação do servidor. 

d. ( V ) Normalmente, se conecta a um pequeno numero de servidores de 

uma só vez e utiliza recursos da rede. 

 

 

2. Grupo 04 – Com ajustes 

 

 

1. Marque a alternativa que cita corretamente os serviços típicos em SIDs: 

a. Arquitetura e modelos de SIDs. 

b. DNS, Serviço de registros, arquivos e redes. 

c. Confiabilidade, integridade e disponibilidade. 

d. Comunicação, velocidade e interação cliente-servidor. 

 

 

2. Cliente-Servidor e Peer-to-Peer são os principais modelos de SIDs. Marque 

apenas as alternativas corretas sobre estes modelos. 

a. Processo responsável pelo cliente mandar um pedido para o servidor e o 

servidor retornar uma resposta. 

b. Os clientes iniciam sessões de comunicação com servidores. 



c. Funções como troca de e-mails, acesso a internet são construídos com 

base no modelo cliente-servidor. 

d. As aplicações Peer-to-Peer não são distribuídas ente seus nós membros. 

 

3. Grupo 03 – Com ajuste 

 

1. Marque a alternativa incorreta sobre exemplos de SID. 

a. Internet 

b. Válvulas 

c. Internet 

d. Computação Ubíqua 

 

 

2. Marque a alternativa incorreta sobre exemplos de computação móvel. 

a. Notebook 

b. PDA 

c. Computador desktop 

d. Pager 

 

 

4. Grupo 02 -  com ajustes 

 

 

1. Em relação aos modelos de arquitetura de SIDs, qual das alternativas está 

correta. 

a. Sistemas Operacionais 

b. Navegadores de Internet 

c. P2P 

d. Redes Sociais 

 

 

2. Em relação às vantagens do SID marque as alternativas que podemos considerar 

corretas. 

a. Concorrência: Maior poder computacional. 

b. Atrasos indeterminados na comunicação. 

c. Separação física possibilitando falhas independentes. 

d. Menor atraso no acesso, que pode ser feito em um computador próximo. 

 

 

 

 

Grupo 01 – com ajustes  

 

1. Qual(is) da(s) alternativa(s) abaixo identifica característica(s) de um SID? 

a. (   ) Seus serviços de arquivo não são necessários para permitir que os 

usuários compartilhem dados. 

b. (   ) A função de um firewall não é proteger um SID, impedindo a 

entrada ou saída de mensagens não autorizadas. 

c. (   ) Do ponto de vista do hardware, compartilhamos equipamentos como 

impressora e disco para reduzir os custos.  



d. (   ) Um sistema distribuído é aquele no qual os componentes localizados 

em computadores interligados em rede se comunicam. 

 

 

2. Assinale com “V” para verdadeiro e “F” para falso como podem ser definidos 

dos Sistemas de Informação Distribuídos (SIDs): 

a. ( V ) Uma coleção de computadores independentes que aparecem para o 

usuário com um único sistema. 

b. ( F ) Uma coleção de computadores dependentes que aparecem para o 

usuário com um único sistema. 

c. ( V ) Sistemas autônomos interconectados por uma rede de comunicação. 

d. ( V ) Processadores distribuídos cooperando para execução de processos, 

compartilhamento de recursos. 

 

 

 

 


