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Informática Básica – ênfase em Software e Hardware 

 

 

1 Modelo de construção tradicional dos concursos públicos, caracterizado pelo monitor de vídeo, gabinete, teclado e 

mouse. 

2 Construção de computador usado em redes para atender a múltiplos usuários. 

3 Memória principal do computador, de acesso randômico, conteúdo volátil e temporária. 

4 Barramento de conexão de placas de vídeo de alta velocidade. 

5 Menor unidade de informação, que pode valer 0 (zero) ou 1 (um), e representa um sinal elétrico desligado ou ligado. 

6 A parte física de um sistema computacional é o ... 

7 Universal Serial Bus, barramento serial universal, a sigla é ... 

8 Erro do computador, erro de programação de um software. Faz alusão aos insetos encontrados nos primeiros 

computadores construídos com válvulas eletrônicas. 

9 Power On Self Test, auto teste no momento da inicialização. 

10 Programa do computador armazenado no chip da ROM-BIOS 

11 Unidade de medida que representa genericamente 1 bilhão de bytes. 

12 Impressora que usa papel especial, reativo ao calor. 

13 Parte do computador onde é instalada a placa mãe, as placas de expansão e demais componentes internos. 

14 Hardware responsável pela conexão com a Internet através de uma linha telefônica. 

15 O principal sistema do computador, necessário para a execução de todos os demais aplicativos. 

16 Unidade do processador, responsável pelos valores registrados é a unidade de ... 

17 Padrão de barramento muito popular usado por diversas placas de expansão, entre as placas de vídeo modelo Express. 

18 Software responsável pela comunicação do sistema operacional com o hardware do computador. 

19 Conjunto de instruções essenciais para o funcionamento de um dispositivo, geralmente armazenado em um chip de 

memória ROM ou memória Flash. 

20 Impressora de impacto, usada para impressão em múltiplas vias. 

21 Modelo de construção de computadores portáteis com tela menor que 13 polegadas e sem disco ótico. 

22 Unidade de medida que representa genericamente 1 trilhão de bytes. 

23 Forma de construção de computadores caracterizado pelo baixo peso do aparelho e alto custo de aquisição. 

24 Conexão de alta velocidade para acesso à Internet que compartilha a linha telefônica convencional do usuário. 

25 Os sistemas de informática são compostos de Hardware, Programas e ... 

26 Dispositivo ultraportátil sem teclado físico, cujo Apple iPad é a referência do mercado. 

27 Sistema operacional da Microsoft, que está na versão comercial 7 e na versão beta 8. 

28 Unidade de medida que representa genericamente 1 milhão de bytes. 

29 Placa responsável pela conexão do computador com a rede de computadores de uma empresa. 

30 Núcleo do sistema operacional, aberto no Linux, fechado no Windows. 

31 Mais conhecido como o cérebro do computador, possui as unidades de controle, registradores e lógico-aritmética. 

32 Placa responsável pela geração das imagens que serão exibidas no monitor de vídeo. 

33 Menor unidade de informação, composta por 8 bits. 

33 Sistema básico de entrada e saída, armazenado no componente eletrônico CMOS. A sigla em inglês é ... 

34 Material que as impressoras laser utilizam para realizar a impressão. 

35 Read Only Memory, memória somente leitura, formato não-volátil, de armazenamento permanente. 

36 Unidade de armazenamento permanente, memória secundária, não volátil, conhecida como disco rígido. A sigla em 

inglês é ... 

37 Principal periférico de entrada de dados, que pode ter o seu conteúdo monitorado por uma praga digital conhecida 

como keylogger. 


