
QUESTÕES DE REVISÃO ADMINISTRAÇÃO DE REDES

Assunto: Introdução (CAP 1 -  Livro Mark Burgess)

Cite e explique cada uma das dimensões a ser consideradas na administração 
de Redes:

Cite 5 desafios principais na administração de Redes, segundo Mark Burgess.

Um dos principios básicos da administração de redes é Política, explique o por 
que?

Explique como as boas práticas podem ser utilizadas para torna a 
administração de redes, e em que situações essas mesmas boas práticas não 
devem ser seguidas.



Assunto: Resolução de Problemas (Troubleshooting) – CAP 1 (Livro Daniel 
Gouveia)

Assinale a alternativa que apresenta um protocolo da camada de aplicação do 
modelo TCP/IP de protocolos de redes de computadores.

a) ARP. b) FTP. c) UDP. d) RIP.  e) ICMP.

Um protocolo da arquitetura TCP/IP tem por objetivo conhecer o endereço físico
MAC a partir do endereço lógico IP. Esse protocolo é conhecido pela sigla:
a) RIP b) ARP c) ICMP d) RARP

Assinale a alternativa que indica o utilitário utilizado para o rastreamento de 
rotas entre endereços IPs origem e destino.

a) netstat b) route c) nslookup  d)tracert e)Ipconfig

No ambiente Linux, é um comando usado para exibir a configuração corrente, 
atribuir um endereço para uma interface e/ou configurar parâmetros de 
interface de rede. Pode ainda ser utilizado em boot time para definir o 
endereço da rede de cada interface presente em uma máquina, e também ser 
utilizado em outros momentos para redefinir endereços de interfaces ou outros 
parâmetros de operação. Trata-se do comando

a) nslookup.      b) ifconfig. c) ethereal.  d) groups.     e)css_adkadmin.

O protocolo utilizado pelo utilitário de redes nslookup para desempenhar sua 
função principal é:

a) ARP. b) DNS. c) ICMP. d) RARP e)ARP e RARP

Um usuário liga para o suporte técnico e informa que não está conseguindo 
acessar outros computadores e os servidores da rede. Para verificar se o 
protocolo TCP/IP está corretamente instalado e funcionando no próprio 
computador deve-se dar o comando:

a) host 200.0.0.1 b) ping 127.0.0.1 c) ping 200.0.0.1
d) host 8.8.8.8 e) ping 8.8.8.8



Um técnico de informática está configurando os diversos dispositivos 
integrantes de uma nova rede local de computadores (LAN). Para configurar 
uma Switch L-2 gerenciável, para que esta não permita que sejam conectados, 
em suas Portas, outros dispositivos além dos autorizados, o técnico deve 
associar, para cada Porta:

a) um endereço MAC. b) uma Máscara IP. c) um endereço IP.
d) uma Porta TCP. e) um endereço TCP.

Os serviços de comunicação da rede mundial de computadores, a internet, são 
baseados no conjunto de protocolos TCP/IP. Nesse conjunto, o protocolo que 
possui, em seu cabeçalho, os campos denominados Porta Origem e Porta 
Destino, nos quais são inseridos os tipos de serviços, é o

a) HTTP. b) IP. c) FTP. d) TCP. e) SNMP. 

O serviço HTTP utiliza uma porta para o cliente e outra para o servidor. Essas 
portas são, respectivamente: 

a) 80 TCP e 443 TCP. 
b) 80 UDP e 443 UDP. 
c) qualquer porta, acima de 1023, para o cliente e 80 UDP, para o servidor. 
d) qualquer porta, acima de 1023, para o cliente e 80 TCP, para o servidor. 
e) 67 TCP e 68 TCP. 



Assunto : Shell Script (Cap 2 – Livro Daniel Gouveia)

A utilização de shell scripts é uma importante ferramenta para auxiliar na 
administração de redes, pois simplifica e automatiza tarefas que poderiam ser 
complexas para se executar sem o auxílio desse recurso. Observe o Shell script
a seguir.

Qual a melhor opção para completar a lacuna:

a) echo “O arquivo $arquivo não é um arquivo regular.” 
b) echo “O arquivo $arquivo não existe.” 
c) echo “O arquivo $arquivo não pode ser executado.”
d) echo “O arquivo $arquivo não tem permissão de leitura.” 

Com base no script acima marque as sentenças abaixo como Verdadeiro ou 
Falso:

O resultado da execução da linha 7 deve imprimir, entre outras coisas, o nome 
de chamada do script. 

Esse programa deve executar, do início ao fim, sem interações com o usuário. 

Há duas estruturas de loop no script: uma do tipo “for” (linha12) e outra do 
tipo “do” ( linha 13). 



O sistema operacional precisa apresentar a cada usuário uma interface que 
aceita, interpreta e, então, executa comandos ou programas do usuário. Essa 
interface é:
a) UNIX. b)DOS. c)MS-DOS.  d)SHELL. e)SUN.

Considerando a linguagem de script shell script, é CORRETO afirmar que

a) Tanto “termo” quanto “$termo” representam variáveis, assim para exibir o 
valor atribuído a elas utiliza-se “echo termo” e “echo $termo” respectivamente.

b)No controle de fluxo com if, o operador -e é utilizado para verificar a 
igualdade entre os operandos.
c) $0 é uma variável especial que indica o primeiro parâmetro passado.
d) $# é uma variável especial que indica o número de parâmetros passados.
e) O E lógico pode ser utilizados para associar duas condições através do 
comando "||?.

Assunto: DHCP e PXE

Em locais de grande circulação de pessoas, a configuração adequada do 
servidor DHCP permite que todos os dispositivos obtenham IP adequadamente,
que é o primeiro passo para navegar na rede. Caso contrário, mesmo que o 
sinal de internet esteja forte, pode não ser possível a navegação. Considere o 
cenário de um aeroporto e analise as afirmativas abaixo sobre a configuração 
de servidores DHCP: 

I)  o  tempo  de  concessão  deve  ser  grande  o  suficiente  que  permita  a
navegação, mas pequeno o suficiente para que o IP retorne rapidamente à
faixa de IPs do servidor.

II)  o  servidor  mal  configurado  resultará  em uma  inundação  de  mensagens
DHCPREQUEST, o que piora a qualidade da rede.

III) o fato de a renovação do IP no host ser independente de ação do próprio
host agrava o problema.

IV)  os dispositivos  podem se autoconfigurar  com endereçamento IP  privado
automático (APIPA).



Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS.

Determinada organização abre uma filial e o gerente da rede de dados precisa 
apresentar uma solução que contemple a administração dos endereços IP 
dessa nova rede, usando o protocolo DHCP (Protocolo Dinâmico de 
Configuração de Hospedeiros), considerando as seguintes premissas:

I) a sede da empresa possui um servidor DHCP;
II) a equipe de administração dos servidores é reduzida;
III) o gerente foi avisado de que não seria possível contratar mais profissionais;
IV) as máquinas de ambas as redes físicas devem pertencer à mesma rede 
lógica.

Sua proposta é configurar manualmente cada um dos hospedeiros com 
endereços estáticos.

Assinale a opção que traz a melhor análise para a decisão do gerente, 
considerando métricas de escalabilidade e simplicidade na administração da 
rede.
a) O gerente tomou a decisão correta, uma vez que garante o funcionamento 
das máquinas em rede.

b) O gerente poderia instalar um novo servidor DHCP na filial e configurá-lo 
com parte da faixa de IPs originais.

c) O gerente poderia configurar regras no firewall da filial que direcionem os 
pedidos DHCP ao servidor principal.

d) O gerente poderia instalar um agente de retransmissão DHCP que direciona 
as solicitações ao servidor principal.

e) O gerente poderia, nas máquinas clientes, criar rotas que direcionem os 
pedidos DHCP ao servidor principal da organização.

O DHCP (Dynamic Host Confguration Protocol) utiliza a estrutura 
Cliente/Servidor, onde o cliente solicita o endereço e obtém a concessão de um
IP, envolvendo quatro passos, que seguem a seguinte sequência ao longo do 
tempo:

a) ofer - request - acknowledge - discover
b) request - acknowledge - discover - ofer
c) discover - request - ofer - acknowledge
d) discover - ofer - request - acknowledge
e) request - ofer - discover – acknowledge



Em um ambiente específico, alguns microcomputadores e terminais de acesso 
possuem requisitos de inicialização diferenciada. Dentre eles há o boot pela 
rede, e não como tradicionalmente ocorre com o boot por HD. Assinale a 
alternativa que apresenta algumas tecnologias ou serviços que auxiliam em 
um boot remoto.
a) FTP, HTTP, F1.
b) DHCP, PXE, BOOTP.
c) BOOT, DVD, HD.
d) DHCP, WINS, NTFS.
e) SCSI, PXE, HD.


