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QUESTÃO 1 Você é o suporte help desk da companhia C ertkiller.com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional Padrão. Você precisa instalar XP. Você quer modificar o Wizard Installs (Assistente de Instalação) do Windows XP Profissional. 
Quais das seguintes opções não são válidas para fazer isso? (escolha todas as opções que se aplicam).  
 
A. Escolha as Opções Avançadas do Assistente de instalação 
B. Escolha as Opções Padrão do Assistente de Instalação  
C. Escolha as Opções Avançadas do NTDSUTIL  
D. Personalize o arquivo setup.sif manualmente 
E. Personalize o arquivo winnt.sif manualmente  
 
Resposta: B, C, D, E,  
 
QUESTÃO 2 Você é o suporte help desk da companhia C ertkiller. A companhia usa o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional Padrão. Você precisa instalar XP. Você quer ter o Sistema de Arquivos do Windows XP Profissional armazenados em um 
diretório específico. O que deveria fazer?  
 
A. Escolha as Opções Avançadas do Assistente de instalação 
B. Escolha as Opções Padrão do Assistente de Instalação 
C. Escolha as Opções de Diretório quando executar o setup.exe  
D. Remova o arquivo setup.sif padrão 
E. Remova o arquivo winnt.ini  padrão 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 3 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional Padrão. Você precisa instalar XP. Você quer primeiro ter a cópia dos arquivos de instalação do Windows XP Profissional no 
seu disco rígido antes de instalar. O que deveria fazer?  
 
A. Escolha as Opções Avançadas do Assistente de Instalação  
B. Escolha as Opções Padrão do Assistente de Instalação 
C. Escolha as Opções de Cópia do Assistente de Instalação  
D. Personalize o arquivo setup.sif manualmente 
E. Personalize o arquivo winnt.sif manualmente 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 4 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional Padrão. Você precisa instalar XP. Você quer configurar as opções de acessibilidade desta instalação nova. O que você deveria 
fazer?  
 
A. Escolha as Opções Avançadas do Assistente de Instalação  
B. Escolha as Opções Padrão do Assistente de Instalação 
C. Escolha as Opções Especiais quando executar o Assistente de Instalação  
D. Remova o arquivo setup.sif padrão 
E. Remova o arquivo winnt.ini  padrão 
 
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 5 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional de Desktop. Você tem um computador adquirido recentemente de um fabricante desconhecido. Solicitam-lhe que instale o XP 
nesse computador. Antes da instalação, você quer saber se este computador poderá trabalhar com o Windows XP. Para fazer isso, você 
precisa restaurar:  
 
A. Lista de Compatibilidade de hardware  
B. Lista de Compatibilidade de software  
C. Lista de Compatibilidade de sistema  
D. Lista de Compatibilidade de processador  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 6 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional Padrão. Você tem um computador recentemente comprado de um fabricante genérico. Solicitam-lhe que instale o XP nesse 
computador. Antes da instalação, o que você deveria fazer?  
 
A. Assegure-se que os componentes de hardware satisfazem as exigências mínimas.  
B. Assegure-se que os componentes de hardware são certificados pela Intel.  
C. Assegure-se que os componentes de hardware são de uma marca nova. 
D. Determine se você quer executar uma atualização ou instalar uma cópia nova  
E. Identifique e planeje qualquer opção avançada de instalação 
 
Resposta: A 
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QUESTÃO 7 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional de Desktop. Você está instalando o Windows XP Profissional em um dos seus PC recentemente comprado. Durante a 
instalação você quer executar seleção de HAL (Hardware Abstraction Layer). Que tecla de função você deveria apertar?  
 
A. F5  
B. F6  
C. F7  
D. F2  
E. F10  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 8 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional de Desktop. Você está instalando o Windows XP Profissional em seu PC recentemente comprado. Durante a instalação, você 
quer começar o processo de Recuperação Automatizada do Sistema (ASR) automaticamente. Que tecla de função você deveria apertar?  
A. F5  
B. F6  
C. F7  
D. F2  
E. F10  
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 9 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional de Desktop. Você está instalando XP. Você quer executar uma Instalação Automática a partir de um CD-ROM. Qual dos itens 
a seguir na seção [Data] do arquivo de instalação automática não precisará ser configurado? (Escolha todas as opções  que se apliquem)  
 
A. UnattendedInstall (Instalação automática) 
B. MSDosInitiated  
C. AutoPartition  
D. ManualPartition  
E. ASR (Recuperação automática do Sistema) 
 
 
Resposta: D, E 
 
QUESTÃO 10 Você é o suporte help desk de um fabricante de artigos domésticos que utiliza o Windows XP Profissional como o Sistema 
Operacional Padrão. Solicitam-lhe que atualize de uma versão mais atual do WINDOWS NT para XP. Para fazer a atualização quais dos 
itens a seguir não são relevantes? (Escolha todas as opções que se apliquem).  
 
A. Windows XP Professional Kit de Ferramentas 
B. Windows XP Profissional Assistente de Backup  
C. Windows XP Profissional NTDSUtil 
D. Windows XP Professional Assistente Instalação  
E. ASR  
 
 
Resposta: A, B, C, E,  
 
QUESTÃO 11 Você é o suporte técnico da companhia CertKiller. Um usuário chamado Paul atualiza o sistema operacional de seu 
computador portátil de Windows 98 para Windows XP Profissional. Depois da atualização, Paul relata que duas aplicações que utilizava e o 
modem, atualmente, não são suportados pelo Windows XP Profissional. Você precisa restabelecer o computador de Paul ao estado anterior 
à atualização. Você também precisa manter todas as aplicações, todos os arquivos e dados pessoais no computador. Você quer realizar 
esta tarefa o mais rápido possível. O que você deveria fazer?  
 
A. No computador de Paul, execute o CD de instalação do Windows 98.  
B. Reinicie o computador de Paul usando o CD-ROM do Windows XP Profissional. Execute o Console de Recuperação. 
C. No computador de Paul, execute Sistema de Recuperação.  
D. No computador de Paul. Use o Painel de controle para remover a instalação do Windows XP Profissional do computador. 
 
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 12 Você é o suporte técnico dos computadores da companhia Certkiller. A Certkiller tem uma quantidade de licenças disponíveis 
para instalação do Windows XP Profissional. Você viaja para um escritório da filial para consertar um HD defeituoso em um computador que 
tem o Windows XP Profissional instalado. Você não traz o CD-ROM do Windows XP Profissional com você. Você compra uma cópia avulsa 
do Windows XP Profissional e insere o CD-ROM para começar a instalação. Durante a instalação você é solicitado a digitar a chave de 
produto. Você precisa completar a instalação do Windows XP Profissional. O que você deveria fazer?  
 
A. Digite a chave de produto para a licença do Windows XP Profissional para a Certkiller. 
B. Digite o número de série que se aparece na caixa de diálogo de “Propriedades de Sistema” de outro computador com Windows XP 
Profissional no escritório da filial.  
C. Digite a chave do produto que aparece na parte de trás do CD-ROM do Windows XP Profissional. 
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D. Reinicie o computador e aperte o F5 durante a instalação.  
 
 
Resposta: C 
 
 
QUESTÃO 13 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Você está instalando o Windows XP Profissional em um 
computador portátil. O usuário precisa codificar dados confidenciais que serão armazenados no computador portátil. Você precisa 
assegurar que o computador suporta  Sistema de Arquivos de Criptografia (EFS). O que deveria fazer você?  
 
A. Durante a instalação, formate o disco rígido  usando o Sistema de arquivos FAT32 . 
B. Durante a Instalação, formate o disco rígido usando o sistema de aquivo  NTFS  
C. Depois da instalação, peça para um administrador que instale um computador certificado digital no computador portátil.  
D. Depois da instalação, peça para um administrador que use Política de Grupo para habilitar EFS no computador portátil.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 14 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS principal. 
Você instala o Windows XP Profissional em um de seus PC. Você usa s ferramenta de Gerenciamento de Disco do Windows para ativar a 
partição primária. Quando você reinicia o PC, você recebe uma mensagem de erro dizendo que o NTLDR foi perdido. Por que isso?  
A. a partição marcada como ativo não contém os arquivos de boot do Windows  
B. a partição marcada como ativo está com MBR corrompida  
C. a partição marcada como ativo tem seu setor de inicialização infetado por um vírus  
D. a partição marcada como ativo tem seu diretório de winnt escondido  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 15 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS principal. 
Você configurou um computador com Windows XP Profissional. Durante bootup, você quer usar a característica do Modo Seguro. Que 
função você deveria apertar durante o boot?  
A. F8  
B. F4  
C. F6  
D. F5  
E. Nenhum das escolhas.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 16 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal.Você tem um computador recentemente adquirido de um fabricante de marca desconhecida. Exigem-lhe que instale XP  no 
computador. Antes de instalação, você é informado que o NIC não foi testado pela Microsoft para compatibilidade. O que você deveria 
fazer?  
A. veja a Lista de Compatibilidade de Hardware da Microsoft  
B. carregue a Lista de Compatibilidade de Hardware no FTP da Microsoft  
C. manualmente edite o arquivo de ini  
D. manualmente edite o arquivo de dll  
E. contate o fabricante de hardware  
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 17 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal.Você está instalando o Windows XP Profissional em um computador que usa SCSI como a interface primária. Você atualiza o 
SCSI BIOS. Você executa o winnt.exe para começar a instalação, e recebe um erro sobre Inaccessible_boot_device. Pedem-lhe que 
substitua o driver de XP nativo para o controlador de SCSI com o mais recente. Onde você deveria colocar o driver novo?  
 
A. $WIN_NT $. ~ BT  
B. $WIN_NT $WIN_NTS $WIN_NT *. o diretório de i386  
 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 18 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal.Você está instalando o Windows XP Profissional em um computador que usa SCSI como a interface primária. Você atualiza o 
SCSI BIOS e então da boot pelo CDROM para começar instalação. Você recebe uma mensagem de erro dizendo “O Setup não encontrou 
nenhum dispositivo de disco rígido instalado”. O que você deverá fazer?  
 
A. Dê boot pelo disquete  
B. use o Cd suporte do Windows XP Profissional  
C. OEM dispositivo driver  
D. Microsoft disco de Driver Universal  
E. A última pasta do XP.   
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Resposta: C  
 
 
QUESTÃO 19 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal.Um driver de hardware é instalado, e depois deste o computador começa a se comportar estranhamente. O que você deveria 
fazer?  
A. Use ASR para recuperação  
B. Use RIS a CK aplique a imagem  
C. Use ASR a CK aplique a imagem posterior  
D. Use o Sistema Assistente de Reinstalação  
E. Use a Última Configuração Válida ao reiniciar  
 
 
Resposta: E 
 
 
QUESTÃO 20 Você é o suporte help desk da companhia.  Certkiller  usa o Windows XP Profissional como o sistema operacional de 
desktop. Você está instalando o Windows XP Profissional em um computador que usa SCSI como a interface primária. Você atualiza o 
SCSI BIOS e então dar o boot pelo CD-ROM para começar a instalação. Você recebe uma mensagem de erro dizendo que o Sistema não 
encontrou nenhum drive de disco rígido instalado. Você confere e percebe que o modelo de controlador de SCSI que você usou é 
suportado pelo Windows XP. Você tenta novamente, e tecla F6 para usar o driver novo que você baixou da Internet. O mesmo erro 
acontece. O que você deveria fazer?  
 
A. Desabilite o SCSI BIOS,press F8 e tente novamente  
B. Carregue o mais recente driver de Microsoft e tente novamente instalação  
C. Carregue o mais recente XP consertam de Microsoft  
D. substitua o driver localizado na pasta de instalação temporária ($WIN_NT $. ~ BT. com o driver de OEM novo, e reinicie a instalação  
 
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 21 Você é o suporte técnico dos computadores da compa nhia Certkiller.  Você está instalando o Windows XP Profissional 
em um novo computador. O computador tem dois HD´s IDE que estão conectados a um controlador  de canal duplo IDE RAID.  Ambos os 
HD´s estão conectados ao mesmo canal. Quando você executa a instalação do  Windows XP Profissional no computador novo, aparece a 
seguinte mensagem de erro:  
“A instalação não foi encontrada para nenhum dispositivo HD instalado em seu computador” 
Você verifica que os dois discos rígidos estão conectados corretamente ao controlador e que ambos os discos rígidos começam quando o 
computador é inicializado. Você precisa solucionar o erro e instalar o Windows XP Profissional no computador novo. O que você deveria 
fazer?  
 
A. Configure o BIOS do computador para ser capaz de suportar Plug and Play. Reinicie o computador e  execute a instalação novamente.  
B. Configure o disco rígido para usar canais separados no controlador IDE RAID . 
C. Modifique o BIOS do controlador IDE RAID para configurar o boot para iniciar primeiro o HD. 
D. Quando estiver pronto, insira um disquete que contenha o drive do controlador IDE RAID. 
 
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 22 Você é o suporte help desk da companhia. Certkiller. Certkiller  usa o Windows XP Profissional como o OS principal. Você 
está instalando o Windows XP Profissional em um computador que usa SCSI como a interface primária. Você atualiza o SCSI BIOS e então 
dar boot pelo CDROM para começar instalação. Você recebe uma mensagem de erro que diz que Setup não encontrou nenhum drive de 
disco rígido instalado em seu sistema. Você confere e percebe que o modelo de controlador  SCSI que você usou é suportado pelo XP. 
Você tenta novamente Setup, e pressiona F6 para usar o driver novo você baixou da Internet. O mesmo erro acontece. Por que isso 
acontece?  
A. Você não deu boot pelo disquete para começar instalação  
B. Você não desabilitou o SCSI BIOS  
C. Você não baixou o drive da Microsoft mais recente 
D. Você não atualizou o patch XP mais recente da Microsoft  
E. O driver padrão que vem com XP havia sido usado  
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 23 Você é o suporte help desk da companhia. Certkiller. Certkiller  usa o Windows XP Profissional como o OS principal. Você 
configurou um Windows XP computador Profissional. Você quer incluir o equivalente de Modo Seguro com Transmitissor de rede no arquivo 
de boot.ini. Quais dos interruptores seguintes não são válidos (escolha tudo aquilo aplique).  
 
A. / SAFEBOOT:NETWORK / SOS / BOOTLOG / NOGUIBOOT  
B. / SAFEBOOT:MINIMAL(ALTERNATESHELL. / SOS / BOOTLOG / NOGUIBOOT  
C. / BOOTLOG  
D. / BASEVIDEO  
E. / SAFEBOOT:DSREPAIR / SOS  
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Resposta: B, C, D, E,  
 
 
 
QUESTÃO 24 Você é o suporte help desk da companhia. Certkiller. Certkiller  usa o Windows XP Profissional como o OS principal.  Você 
configurou um Windows XP computador Profissional. Você quer incluir o equivalente de Modo Seguro com prompt de comando no arquivo 
de boot.ini. Quais dos interruptores seguintes não são válidos (escolha tudo aquilo aplique).  
A. / SAFEBOOT:NETWORK / SOS / BOOTLOG / NOGUIBOOT  
B. / SAFEBOOT:MINIMAL(ALTERNATESHELL. / SOS / BOOTLOG / NOGUIBOOT  
C. / BOOTLOG  
D. / BASEVIDEO  
E. / SAFEBOOT:DSREPAIR / SOS  
 
 
Resposta: A, C, D, E,  
 
QUESTÃO 25 Você é o suporte help desk da companhia. Certkiller. Certkiller  usa o Windows XP Profissional como o OS principal.  Você 
está usando o Windows XP Profissional. Você quer saber com detalhes que drivers foram baixados durante o processo de instalação e 
quais estavam ocultos. O que você deveria usar durante a inicialização?  
 
A. Bootlog  
B. Syslog  
C. Boot de INTERFACE GRÁFICA DO USUÁRIO  
D. modo de depuração  
E. Nenhum das escolhas.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 26 Você é o suporte help desk da companhia.  Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS Padrão. Você está 
instalando o Windows XP Profissional no seu PC recentemente comprado. Durante setup, você quer rodar sem ACPI. Que tecla de função 
você deveria apertar?  
A. F5  
B. F6  
C. F7  
D. F2  
E. F10  
 
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 27 Você é o suporte help desk da companhia. Certkiller. Certkiller  usa o Windows XP Profissional como o OS principal. Você 
configurou seu Windows XP Profissional para usar ASR. O que representa ASR?  
 
A. Recuperação do Sistema Automatizada  
B. Recuperação de Software automática  
C. Recuperação de Software automatizado  
D. Recuperação do sistema de Assimétrica. 
  
 
Resposta: A 
 
 
QUESTÃO 28 Você é o suporte help desk da companhia. Certkiller. Certkiller  usa o Windows XP Profissional como o OS principal.  Você 
está instalando o Windows XP Profissional no seu PC recentemente comprado. Durante Setup, você quer executar o processo de ASR. 
Quando você deveria fazer isso?  
 
A. A qualquer hora durante o processo de Setup  
B. quando você aperta a tecla F6 para instalar a interface de sistema de computador third-party small e o controlador de dispositivi F7  
C. quando você está selecionando o HAL  
D. quando você executa o Recovery Console  
E. quando o" Bem-vindo ao Setup" é exibida na tela  
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 29 Você é o suporte técnico dos computadores da compa nhia Certkiller. Todos os computadores cliente executam o 
Windows XP Profissional. Um usuário relata que instalou duas aplicações novas, atualizou um driver para o adaptador de vídeo, e fez várias 
mudanças no sistema. O usuário não fez backup dos seus dados antes de fazer estas mudanças.  
Quando ele reiniciou o computador , este para de responder e exibe a seguinte mensagem de erro em um fundo azul": 
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP." Quando o usuário tentar reiniciar o computador usando a opção de Última Configuração Válida, o 
mesmo resultado acontece. Você precisa assegurar que o usuário pode iniciar e logar em seu computador sem perder seus dados. O que 
você deveria instruir o usuário a fazer ?  
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A. Reinicie o computador usando o CD-ROM do Windows XP Profissional. Aperte a tecla F5 e insera um disquete de Recuperação do 
sistema Automatizada (ASR) para iniciar uma operação de recuperação com o ASR.  
B. Reinicie o computador usando o CD-ROM do Windows XP Profissional. Execute a Console de Recuperação usando o comando de 
fixboot.  
C. Reinicie o computador em Modo Seguro. Execute Sistema de Recuperação, especificando um ponto do Sistema de Recuperação que foi 
criado antes das mudanças feitas pelo usuário.  
D. Reinicie o computador em Modo Seguro. Execute o comando drwtsn32 para diagnosticar erros de programa.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 30 Você é o suporte help desk da companhia. Certkiller. Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS principal.  Você 
configurou seu Windows XP Profissional para usar ASR. Um programa de software é instalado, e depois deste o computador começa a se 
comportar estranhamente. O que você deveria fazer?  
 
A. Use ASR para recuperação  
B. Use RIS a CK aplique a imagem  
C. Use ASR a CK aplique a imagem de fantasma  
D. Use o ERD para consertar o sistema  
E. Use a Última Configuração Válida quando reiniciar 
 
 
Resposta: A 
 
 
QUESTÃO 31 Você é o suporte help desk da companhia. Certkiller. Certkiller  usa o Windows XP Profissional como o OS principal.  Você 
configurou seu Windows XP Profissional para usar ASR. De alguma maneira um disco criado por ASR foi perdido. O que você deveria 
fazer?  
 
A. Extraia os arquivos apropriados do backup do ASR  
B. Extraia os arquivos apropriados do CD  Windows XP na pasta i386  
C. Extraia os arquivos apropriados do CD  Windows XP na pasta suporte 
D. Extraia os arquivos apropriados do CD  Windows XP na pasta backup. 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 32 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Você está ajudando um cliente com a instalação o Windows 
XP Home Editiono em um computador portátil que não está conectado a internet. O cliente começa o processo de instalação usando uma 
versão Windows XP Home Edition. Durante a instalação, você ativa o Windows XP Home Edition. Você precisa completar o processo de 
instalação e ativar o Windows XP Home Edition no computador. O que você deveria fazer?  
 
A. Registre o Windows XP Home Edição com a Microsoft e complete o processo de instalação.  
B. Selecione o Não, lembre-me daqui a alguns dias através do Assistente de Ativação do Produto do Windows. Logue como um 
administrador quando o processo de instalação estiver completo. Execute o Active Windows Wizard e selecione o Sim, eu quero o telefone 
de um representante de atendimento ao consumidor.  
C. Complete a instalação de Windows XP Home Edição. Logue como  administrador e coloque a chave do windows no registro.  
D. Reinicie a instalação de Windows XP Home Edição. Execute Atualização Dinâmica quando você é incitado.  
 
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 33 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. A companhia está atualizando todos os computadores de 
cliente de Windows 98 para Windows XP Profissional. As únicas aplicações atualmente instaladas no computador cliente são Microsoft 
Office 2000 e software antivírus. Um usuário chamado Jack King relata que quando ela tentar atualizar o computador para Windows XP 
Profissional, o processo de instalação deixa de responder na fase Preparando a Instalação. Você confirma que o computador atende às 
exigências mínimas de hardware para Windows XP Profissional. Você precisa assegurar que Jack King pode atualizar o computador para o 
Windows XP Profissional. O que você deveria instruir Jack King a fazer?  
A. Execute a atualização e então reinicie a instalação de Windows XP Profissional.  
B. Atualize o computador primeiro com o Windows XP Home Edition, e então atualize a Windows XP Profissional.  
C. Desinstale Microsoft Office 2000 do computador e então reinicie a instalação de Windows XP Profissional.  
D. Desinstale o software Antivírus do computador e então reinicie a instalação de Windows XP Profissional.  
 
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 34 Você é o suporte help desk da companhia. Certkiller. Certkiller  usa o Windows XP Profissional como o OS principal.  Você 
quer prefixar informação de forma que você não tenha que entrar nisto manualmente durante o processo de Setup de 10 de seus 
conputadores. Para executar Setup desassistido, o que você deveria fazer?  
A. prepare um arquivo de resposta  
B. prepare um script com a extensão cmd  
C. configure a instalação via scheduler de tarefa  
D. habilite WSH  
 
Resposta: A  
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QUESTÃO 35 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Você precisa instalar o Windows XP Profissional em um 
computador usando Serviço de Instalação Remota (RIS).  
O computador tem um adaptador de rede que é PKE complacente. O adaptador de rede é instalado no segundo slot  PCI. Você entra na 
BIOS do computador, e você descobre que não há nenhuma opção por selecionar um adaptador de rede nas opções de boot. Você precisa 
assegurar que o computador pode começar de seu adaptador de rede. O que você deveria fazer?  
A. Restabeleça as configurações padrões do computador. Reinicie o computador.  
B. Peça para um administrador que crie um disco de boot. Inicie o computador pelo disco de boot.  
C. Mova o adaptador de rede do primeiro slot de PCI e reinicie o computador.  
D. Mova o adaptador de rede do último slot de PCI e reinicie o computador.  
 
 
Resposta: B  
 
 
QUESTÃO 36 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um administrador de sistema lhe dá um arquivo de resposta 
chamado companystandard.txt em um disquete. Você planeja usar o Companystandard.txt para executar a instalação desasistida a do 
Windows XP Profissional quando instala através do CD-ROM  do Windows XP Profissional. Você usa um CD com Windows XP Profissional 
para começar a instalação desasisstida em um computador, e depois você insere o disquete na unidade de disco do computador. Porém, a 
tela do setup que vocÊ configurou as informações de configuração. Você precisa assegurar que aquele Setup terminará sem interromper a 
configuração das informação. O que vc deveria fazer?  
 
A. Modifique a BIOS, e assegure que o computador está configurado para inicializar através do disquete.  
B. Modifique a BIOS, e assegure que o computador está configurado para iniciar através da unidade de CD-ROM.  
C. Mude o nome do arquivo de resposta para Unattend.txt.  
D. Mude o nome do arquivo de resposta para Winnt.sif.  
 
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 37 Você é o suporte técnico dos computadores da compan hia  . Você tem um computador com Windows 98 que usa FAT 
32. Você instalou Windows XP neste computador. O sistema de arquivo é mantido. O que você deveria fazer se  quiser voltar para o 
Windows 98?  
  
A. Do Add/Remove programas, escolha desinstalar o XP  
B. reconstrua da imagem de ISO no CD  
C. configure Painel de controle > applet De sistema > aba Avançada > Iniciante e Recuperação  
D. configure Painel de controle > applet De sistema > aba Avançada > Instalação e Desinstalação. 
E. Nenhum das escolhas.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 38 Você é o suporte técnico dos computadores da compa nhia . Você tem um computador de Windows 98 que usa FAT 32. 
Você instalou Windows XP neste computador. O sistema de arquivo é convertido para NTFS. O que você deveria fazer se quiser voltar para 
o windows 98?  
 
A. Do Add/Remove programas, escolha desinstalar o XP 
B. reconstrua da imagem  ISO do CD  
C. Painel de controle > sistema > aba Avançada > Inicialização e Recuperação  
D. Painel de controle > sistema > aba Avançada > Instale e Desintale  
E. você não pode fazer isto  
 
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 39 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Certkiller  usa o Windows XP Profissional como  OS principal. Você 
precisa instalar o XP em um computador. Este computador foi usado pelo representante de vendas antes. Depois do Setup você notou que 
os arquivos do XP são instalados em uma pasta nomeada Winnt.001. Por que isso ?  
 
A. NT  4.0 foi instalado  com as opções default no computador  
B. WinME foi instalado com as opções default no computador 
C. O computador tem um nome de 001  
D. Há dois exemplos da mesma partição em dois discos rígidos  
 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 40 Você é o suporte técnico dos computadores da compa nhia . Você configurou seu computador Windows XP Profissional 
para usar ASR. De alguma maneira um disco criado por ASR falhou. Para proceder  com a recuperação, deve ser recuperado  qual dos 
arquivos seguintes? (Escolha 2)  
 
A. Asr.sif  
B. Asrpnp.sif  
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C. boot.ini  
D. ntldr  
E. asr.ini  
 
 
Resposta: A, B  
 
 
QUESTÃO 41 Você é o suporte técnico dos computadores da compa nhia . Você precisa substituir um arquivo que está em uso pelo 
Windows. Qual a opção é válida e eficiente para o fato de você não está usando NTFS?  
 
A. Inicie o computador com um disco de boot de MS-DOS e substitua o arquivo  
B. Execute uma instalação paralela do Windows  
C. Execute o Inspetor de Arquivo de sistema  
D. Execute ntdsutil  
E. Execute console de recuperação  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 42 Você é o suporte técnico dos computadores da compan hia que  usa o Windows XP Professional como SO Padrão. Você 
também está utilizando o XP em seu computador pessoal. Você precisa substituir um arquivo que está em uso pelo Windows. Qual a opção 
é válida e eficiente para o fato de você não está usando o FAT32?  
 
A. Inicie o computador com um disco de boot de MS-DOS e substitua o arquivo  
B. Execute uma instalação paralela de Windows  
C. Execute o Inspetor de Arquivo de sistema  
D. Execute ntdsutil  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 43 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Certkiller usa o Windows  
Xp Profissional  como o OS principal. Você está instalando XP. Você quer executar uma instalação desassistida através de um CD-ROM. 
Quais das condições seguintes são necessárias (Escolha tudo que se aplique).  
A. o drive de CD ROM deve suportar boot pelo CD. 
B. o drive de CD ROM tem que aderir a especificação de não-emulação El-Torito  
C. um arquivo de resposta desassistido deve ser preparado  
D. um arquivo de resposta deve ser renomeado a Winnt.sif  
E. um arquivo de resposta deve ser scaneado por vírus  
 
Resposta: A, B, C, D,  
 
QUESTÃO 44 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Certkiller usa o Windows  
Xp Profissional  como o OS principal. Você está tentando atualizar um computador com NT4  para XP. Você quer manter a pasta do 
sistema atual como também todas as configurações atuais. É possível?  
A. Sim, por atualização de Padrão  
B. Sim, por atualização Avançada  
C. Sim, por atualização Direta  
D. Sim, por atualização Expressa  
E. NÃO, não é possível  
 
Resposta: D  
 
 
 
 
QUESTÃO 45 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Certkiller usa o Windows  
Xp Profissional como o OS principal.. Pedem-lhe que atualize uma versão do Windows 98 para o XP. Qual das seguintes versões não 
suporta essa operação?  
 
A. Windows 98  
B. Windows 98 SE  
C. Windows 98 com SP1  
D. Windows 98 com remendos  
E. Nenhum das escolhas.  
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 46 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Certkiller usa o Windows  
Xp Profissional como o OS principal. Pedem-lhe que atualize uma versão do WINDOWS NT para o Windows XP. Não são suportadas qual 
das versões de WINDOWS NT seguintes (escolha tudo aquilo que se aplique).  
 
A. NT 3.50  
B. NT 3.51 com SP4  
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C. NT 4.0  
D. NT 4.0 com SP6  
E. NT 3.0  
 
Resposta: A, B, C, E,  
 
QUESTÃO 47 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Certkiller usa o Windows  
Xp Profissional como o OS principal. Você tem um computador recentemente comprado de um fabricante desconhecido. Exigem-lhe que 
instale XP no computador. Qual dos componentes seguintes tem necessidade de ser atualizada antes da instalação?  
 
A. 180 MHz Pentium Profissional  
B. 128 MB  
C. 3.8 disco rígido de GB  
D. SVGA monitoram  
E. 2X drive de DVD  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 48 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Certkiller usa o Windows  
Xp Profissional como o OS principal. Você quer atualizar um computador NT 4.0 para XP. Você quer manter a configuração de dual boot. 
Como você assegura que a versão NTFS do Windows XP pode ser interpretado corretamente pelo NT 4.0?  
 
A. atualize WINDOWS NT 4.0 com SP4 antes de começar a instalação do Windows  XP  
B. atualize WINDOWS NT 4.0 com SP3 antes de começar a instalação do Windows  XP 
C. atualize WINDOWS NT 4.0 com hotfix 4 antes de começar a instalação do Windows  XP  
D. não há nada especial a se fazer  
E. É impossível se fazer. 
 
Resposta: A 
 
 
 
QUESTÃO 49 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Certkiller usa o Windows  
Xp Profissional como o OS principal.  Você configurou seu Windows XP Home Edition para rodar em um computador com 256 MB e 500 
MHZ . Você usa este PC a trabalho e remotamente controla os servidores na rede de sua companhia. Um software é instalado, e depois da 
instalação o computador começa a se comportar estranhamente. Você tenta rodar o ASR e recebe um erro que diz que não podem ser 
criados os arquivos para o disquete de recuperação. O que você deveria fazer?  
 
A. formate o disquete  
B. fixe os setores ruins do disquete do ASR  
C. Scanei  o disco ASR para saber se contém vírus  
D. habilite ASR no registro  
E. instale o programa Ntbackup que está na pasta dentro da pasta Valueadd no CD Windows XP Home Edição.  
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 50 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Com. Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS principal. 
Você está instalando XP por Winnt32.exe em um computador 500mhz. Que parâmetro você deveria usar para forçar o Setup a copiar todos 
os arquivos de boot necessários e arquivos de Setup para um driver temporário e marcar a partição como ativa?  
 
A. / syspart  
B. / nt  
C. / winnt  
D. / sysset  
E. / local  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 51 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal.Você está administrando múltiplos computadores rodando o XP. Qual da seguinte característica descreve cota de disco 
incorretamente no Windows XP Profissional (Escolha tudo aquilo que se aplique). 
  
A. está baseado em propriedade de arquivo  
B. é independente do local da pasta.  
C. não pode ser mudada enquanto o arquivo de propriedade é verificado. 
D. não é possível com FAT32  
E. não é possível com FAT  
 
Resposta: C  
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QUESTÃO 52 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal.Alguém lhe dá umas mídias removíveis com NTFS . Você precisa mudar as permissões para que Mary possa acessa-los. Mary 
não deve ser capaz de alterar nada nas mídias. O que você deveria fazer?  
 
A. Faça controle das mídias, e conceda permissão de Leitura e execução 
B. Formate as mídias, e conceda permissão de Leitura e execução. 
C. Mude as mídias para o estado dinâmico, e conceda permissão de Leitura e execução.  
D. Mude as mídias para o estado estático, e conceda Leitura a ela e execute permissão  
E. Você não pode fazer isso.  
 
Resposta: E 
 
 
QUESTÃO 53 Você é o suporte técnico dos computadores da companhia.Um usuário no departamento de vendas cria uma pasta chamada 
SalesDocs no Windows XP dele . A pasta contém arquivos que serão lidos por outros sócios do departamento de vendas. Todos os sócios 
do departamento pertencem a um grupo de segurança global chamado Sales. O usuário abre as propriedades do SalesDocs, e seleciona 
compartilhar essa pasta na rede. Ele informa imediatamente que todos os usuários de rede podem abrir os arquivos em SalesDocs. Você 
precisa assegurar que só os sócios do grupo Sales pode acessar os arquivos em SalesDocs. Quais são os dois possíveis modos para o 
usuário alcançar esta meta? (Escolha dois) 
 
A. Mova SalesDocs  para a pasta Meus Documentos no computador dele. Modifique as propriedades da pasta para compartilhar em rede. 
B. Limpe a pasta compartilhada da rede. Mova SalesDocs para a pasta compartilhada no computador do usuário.  
C. Modifique as permissões NTFS em SalesDocs de forma que o grupo Sales tenha só a permissão de leitura. Remova todos os outros 
usuários e grupos menos SISTEMA e Administradores.  
D. Modifique as permissões de compartilhamento de forma que só o grupo Sales tenha a permissão de leitura e nenhum outro grupo ou 
usuário esteja listado na caixa de diálogo de permissões compartilhadas. 
 
Resposta: C, D,  
 
QUESTÃO 54 Você é um técnico help desk da compania Certkiller. Bob é um usuário no departamento de vendas e usa Windows XP 
Profissional. O computador contém uma pasta compartilhada nomeada Docs. Docs contêm vários documentos do Microsoft Word que são 
acessados por outros usuários em Certkiller. Certkiller exige que Bob seja responsável pela segurança dos arquivos na pasta Docs. 
Atualmente, Bob definiu permissões NTFS para cada arquivo, enquanto os usuários que são permitidos acessar cada arquivo são listados. 
Porém, Bob efetua mudanças frequentemente autorizadas. Ele quer tornar disponíveis todos os documentos do departamento de vendas. 
Você precisa assegurar a Bob o direito de fazer os arquivos disponíveis para usuários nos departamentos de vendas. Você também precisa 
minimizar o número de mudanças de configuração de permissões futuras que Bob executa. O que deveria fazer você?  
 
A. Peça para um administrador que crie um grupo global de domínio nomeado Sales. Ensine Bob nomear permissões ao grupo Sales. 
B. Oriente Bob a criar um grupo de usuários chamado Sales no computador . Dê permissões de arquivo ao grupo, e coloque as contas do 
usuário de domínio apropriadas no grupo.  
C. Peça a Bob para codificar os arquivos e colocar as contas do usuário de domínio dos usuários autorizados na lista de usuários na caixa 
de diálogo de Detalhes Codificada.  
D. Peça para um administrador que crie uma pasta compartilhada em um servidor de arquivos. Instrua Bob a remover os arquivos da nova 
pasta compartilhada.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 55 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS principal. 
Há 600mb de dados codificados armazenados em uma parte da rede. Você quer levá-los a um computador local, mantendo o estado de 
criptografia. Atualmente o computador local tem 2 drives disponíveis:  
C: FAT32  4GB, D: NTFS 1GB O drive  D está cheio. O que deveria fazer você?  
 
A. Converta o drive  C a NTFS e depois aplique o EFS  
B. Converta o D drive a FAT32 e então desdobram EFS  
C. Use EFS diretamente no C  
D. Converta o D drive a FAT32  
 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 56 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um usuário chamado Pierre usa o Windows XP em um 
computador portátil. O computador contém vários arquivos confidenciais que são armazenados em uma partição NTFS. Pierre está 
preocupado  porque os documentos podem ser acessados por indivíduos sem autorização se o computador for roubado. Você verifica que  
Pierre tem uma senha de logon forte que é alterada constantemente. O computador também é configurado para usar um protetor de tela 
protegido por senha. Você precisa assegurar que os arquivos serão protegidos se o computador for roubado. O que você deveria instruir 
Pierre fazer?  
 
A. Codifique os arquivos confidenciais habilitando o atributo de criptografia para cada arquivo.  
B. Armazene os arquivos em uma pasta comprimida.  
C. Coloque os arquivos em uma pasta compartilhada localizada em um servidor de arquivo da companhia.  Faça com que a pasta 
compartilhada de esteja disponível disponível offline.  
D. Use a aplicação de cada arquivo para aplicar uma senha a cada arquivo.  
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Resposta: A 
 
QUESTÃO 57 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller.com . Certkiller usa o Windows XP Profissional como o OS principal. 
Há 400mb de dados codificados armazenados em uma parte de rede. Você quer levá-los a um computador local, mantendo o estado de 
criptografia. Atualmente o computador local tem 2 drives disponíveis:  
C: FAT32 3GB, D: NTFS 1GB .O computador local precisa ser capaz  de executar dual boot entre Win98 SE e Windows XP Profissional. 
Em qual drive você deveria habilitar EFS?  
 
A. Drive  C  
B. Drive  C depois de converter a NTFS  
C. Drive D  
D. Drive D depois de converter a FAT32  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 58 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um usuário tentou copiar um arquivo codificado do 
computador com o Windows XP  de um cliente para uma pasta na rede. A pasta fica situada em um Servidor Windows 2003 . O usuário 
informa que, depois que ela copiou o arquivo, a cópia não é criptografada. Ao invés disso, o arquivo é comprimido. Você precisa assegurar 
que os outros arquivos do usuário fiquem criptografados no servidor de arquivos. O que você deveria fazer?  
 
A. Instrua o usuário a mover o arquivo para o servidor de arquivos, ao invés de copiar.  
B. Instrua o usuário a modificar as propriedades do arquivo copiado selecionando o atributo para criptografia de arquivo.  
C. Peça para um administrador que conceda para o usuário a permissão de Controle total para a pasta na rede.  
D. Peça para um administrador que conceda para o usuário a permissão de Controle total no arquivo copiado.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 59 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. O  usuário Mark usa Windows XP no seu computador. O 
computador contém uma pasta chamada Sales que é compartilhado como Sales Documents. A pasta compartilhada contém vários 
arquivos. Outros usuários de rede acessam a pasta compartilhada para ler e modificar.Outros usuários pedem para  Mark que crie um nome 
mais simples para a pasta compartilhada. Mark cria uma pasta adicional compartilhada chamada SalesDocs. Os usuários informam que 
eles não podem modificar os arquivos quando usam o compartilhamento SalesDocs. Porém, eles podem modificar os arquivos ao usar o 
Sales Documents. Você precisa assegurar que os usuários podem ler e podem modificar os arquivos usando qualquer nome de 
compartilhamento. O que você deveria fazer?  
 
A. Instrua Mark a modificar as permissões de compartilhamento em SalesDocs de forma que grupo todos tenha permissão de Leitura e 
escrita.  
B. Instrua Mark a modificar as permissões  NTFS em Sales de forma que os grupos de usuários de domínio apropriados tenha permissão 
de Leitura e escrita.  
C. Peça para um administrador que torne Mark membro do grupo de administradores local no computador dele.  
D. Peça para um administrador que torne Mark membro do grupo Usuários poderosos no computador dele.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 60 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. O gerente do departamento de vendas configurou 
permissões de segurança para um arquivo chamado Sales Proposal.doc que fica situado em um Servidor de Windows 2003 . Ela informa 
que os usuários já não podem acessar o arquivo. Membros dos Usuários locais do servidor precisam poder ler e modificar o arquivo. As 
permissões são mostradas logo abaixo: 
 



TESTKING 70-271_V14_PORTUGUÊS 

12 

 
Devem ser impedidos para todos os outros usuários, menos administradores de rede de companhia, de ter acesso ao arquivo. A permissão 
para o grupo Everyone é mostrada na exibição:  

 
Você precisa assegurar que só os usuários corretos podem acessar o arquivo. O que você deveria perguntar para um administrador fazer?  
 
A. Remova o grupo Usuários do ACL arquivo.  
B. Remova o grupo Everyone do ACL arquivo.  
C. Restaure uma cópia do arquivo de uma fita de backup.  
D. Entrar na propriedade do arquivo.  
 
Resposta: B 
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QUESTION 61 Você é o suporte técnico dos computadores da companhia. Um computador de nome Certkiller 2 com Windows XP contém 
uma pasta chamada Docs. O usuário do Certkiller 2 quer fazer com que todos os usuários possam acessar esses arquivos. Você precisa 
assegurar que os arquivos estarão disponíveis. O que você deveria instruir o usuário a fazer?  
 
A. Copiar os arquivos para uma pasta compartilhada em Certkiller 2.  
B. Compartilhe a pasta utilizando as permissões padrões.  
C. Copie os arquivos para a pasta Meus Documentos do Certkiller 2.  
D. Configure permissões NTFS dos arquivos de forma que todo mundo tenha direito de leitura.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 62 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um usuário no departamento de vendas freqüentemente 
acessa arquivos em uma pasta compartilhada chamada SalesDocs em um servidor chamado Certkiller F. Os relatórios do usuário foram 
deletados acidentalmente. Você precisa recuperar esses arquivos. O que você deveria fazer?  
 
A. Instrua o usuário a abrir a lixeira e restaurar os arquivos apagados.  
B. Instrua o usuário a abrir o  \\ Certkiller \SalesDocs no Windows Explorer e selecionar Desfazer no menu Editar.  
C. Peça para um administrador que restaure os arquivos através da fita de backup.  
D. Peça para um administrador que abra a lixeira no servidor Certkiller SrvD e restaure o arquivo.  
 
Resposta: C  
 
 
QUESTÃO 63 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. A Certkiller substituiu o Sistema Operacional dos 
computadores de Windows 2000 Professional para o Windows XP Profissional. O computador é membro de um grupo de trabalho. O 
usuário relata que o novo computador não permite especificar permissões de usuário individuais para a pasta que ele criou no seu 
computador. Ele era capaz de especificar permissões individuais quando usava o Windows 2000 Profissional. Você precisa assegurar que o 
usuário pode especificar permissões individuais para a pasta compartilhada. O que vc deveria fazer ?  
A. Oriente o usuário a desabilitar o compartilhamento do arquivo.  
B. Oriente o usuário a logar no computador usando uma conta de adm local.  
C. Configure o computador do usuário de forma que o serviço de Servidor inicie automaticamente.  
D. Configure o computador do usuário para executar o comando de compartilhamento de rede na inicialização.  
 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 64 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um usuário no departamento de vendas freqüentemente 

acessa o compartilhamento ＼＼ Certkiller 01＼ SalesDocs. O usuário pergunta se ele puder incluir este caminho em Meu Computador para 
acesso rápido. Você precisa assegurar que a pasta compartilhada só será listada no Meu Computador para os computadores cliente deste 
usuário. O que você deveria fazer?  

A. Oriente  o usuário a selecionar Iniciar, Executar , ＼＼ Certkiller 01＼ SalesDocs, e clica o OK.  

B. Oriente o usuário a mapear o driver de rede para ＼＼ Certkiller 01＼ SalesDocs.  

C. Peça para um administrador que modifique o script de logon do domínio para o drive S e mapeie o ＼＼ Certkiller 01＼SalesDocs.  

D. Peça ao administrador para publicar ＼＼  Certkiller 01＼SalesDocs para Active Directory.  
 
 
Resposta: B  
 
 
QUESTÃO 65 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Todos os computadores cliente executam o Windows XP 
Profissional. Um usuário reporta que não pode enviar e receber mensagens de e-mails em seu computador. Ele também relata que não 
pode acessar o Windows Messager. Você precisa assegurar que o usuário possa enviar um convite de Assistência para que você possa 
ajudá-lo. O que você deveria fazer?  
A. Oriente o usuário a selecionar as Permissões do usuário para conectar-se remotamente a caixa de diálogo do computador na tabela 
Remota em Sistemas / Painel de Controle.  
B. Oriente o usuário a criar um arquivo de convite e salve-o em uma pasta compartilhada no servidor de arquivos. Em seu computador, 
localize e abra o arquivo de convite.  
C. Em seu computador, acrescente sua conta de usuário para o Grupo de Usuários de Computadores Remotos.  
D. Oriente o usuário a adicionar uma  conta de usuário na lista de Usuários Remotos liste na na tabela Remota em Sistemas / Painel de 
Controle.  
 
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 66 Você é o suporte técnico da companhia Certkiller. Com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal. Você está configurando cotas de disco em seu computador XP. Que opção você deveria usar de forma que um evento possa ser 
registrado sempre que os usuários usarem muito espaço do disco?  
 
A. Usar o log de eventos,quando um Usuário Exceder o Limite de Cota  
B. Usar o log de eventos,quando um Usuário Exceder o Nível de Advertência  
C. Usar o log de eventos,quando um Usuário Exceder o Limite  
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D. Ative o Evento  
E. Evento de alarme. 
  
Resposta: A 
 
QUESTÃO 67 Você é o suporte técnico da companhia Certkiller. Com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal. Você está configurando cotas de disco em seu computador de XP. Que opção você deveria usar de forma que usuários possam 
usar mais espaço de disco?  
 
A. Usar o log de eventos,quando um Usuário Exceder o Nível de Advertência  
B. Usar o log de eventos,quando um Usuário Exceder o Limite  
C. Ative Evento  
D. Evento de alarme  
E. Negue Espaço de Disco a Usuários que excedam o Limite de Cota  
 
Resposta: E  
 
 
QUESTÃO 68 Você é o suporte help desk da companhia.  Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS de mesa popular. 
Você está usando por conta própria também XP computador. NTFS é escolhido como a escolha de partição. Qual  das seguintes é uma 
característica que permite para um programa apanhar operações abertas contra objetos no sistema de arquivo e roda o próprio código 
antes de devolver dados de arquivo?  
A. Cotas  
B. Criptografia  
C. Reparse aponta  
D. Arquivos escassos  
E. Diário de USN  
Resposta: C  
 
QUESTÃO 69 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Três usuários chamados Anne, Eric, e Helen compartilham 
um único computador com o Windows XP Profissional. Os usuários logam utilizando suas próprias contas locais. Nenhum destes usuários 
tem direitos administrativos no computador. O computador é membro de um grupo de trabalho. Anne documentos confidenciais no Word e 
os coloca em uma pasta chamada Confidencial. A pasta Confidencial fica situada em uma partição de NTFS. Anne quer assegurar que Eric 
e Helen não possam acessar nenhum arquivo na pasta Confidencial. Anne informa que na caixa de diálogo Propriedades para a pasta não 
inclui uma aba de Segurança. Você precisa assegurar que os arquivos da pasta Confidencial só poderão ser acessados por Anne. O que 
você deveria instruir Anne fazer?  
A. Log e mova a pasta Confidencial para a pasta Meus Documentos. Depois, altere a pasta Meus Documentos para Privada. 
B. Modifique as propriedades da pasta Confidencial de forma que o atributo de Compressão seja habilitado.  
C. Use o Word para configurar os arquivos na pasta Confidencial a solicitar uma senha antes de permitir que os arquivos sejam 
modificados.  
D. Crie uma nova pasta comprimida chamada Confidential.zip. Depois mova a pasta Confidencial à nova pasta comprimida.  
 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 70 Você é o suporte técnico da companhia Certkiller. Com. A companhia usa Windows XP como o OS principal. Há dois 
grupos de usuários em sua rede, um grupo para o Pessoal da Contabilidade e um para usuários Gerais. Todos eles precisam usar a 
impressora de rede. Você deseja adicionar a impressora através do nome dela na rede, qual formato deveria ser usado para mapear a 
impressora?  
 
A. \\ print_server\printer_name  
B. / / print_server/printer_name 
C. / print_server:printer_name  
D. / print_server,printer_name  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 71 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um usuário tem uma impressora instalada localmente no seu 
computador com Windows XP Profissional. Os relatórios do usuário não estão sendo impressos corretamente. Quando ela imprime um 
documento do Word, a impressora imprime várias páginas, cada uma com caracteres aleatórios. Os usuários afirmam que a impressora é 
nova, e que ela foi instalada através do driver contido no site do fabricante. Você precisa assegurar que a impressora do usuário trabalhe 
corretamente. O que você deveria fazer?  
 
A. Instrua o usuário a instalar o driver compatível com o Windows XP. 
B. Instrua o usuário a modificar as propriedades da impressora no Windows de forma que o modo de impressão seja fixado para os padrões 
de fábrica.  
C. Remotamente pare e reinicie o serviço de Spooler de Impressão no computador do usuário.  
D. Remotamente, utilize a Recuperação do Sistema no computador do usuário para voltar um ponto antes da instalação do driver da 
impressora.  
 
Resposta: A 
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QUESTÃO 72 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um usuário usa uma impressora local em seu computador. 
O usuário relata que a impressora não está funcionando. Quando o usuário abre a fila de impressão, nenhum dos arquivos enviados para 
impressão são listados. Você verifica que a impressora está corretamente conectada e que os drivers de impressão apropriados estão 
instalados.  
Você precisa assegurar que a impressora está funcionando perfeitamente. O que você deveria fazer?  
 
A. Oriente o usuário a apertar F5 em seu teclado.  
B. Oriente o usuário a limpar a fila de impressão offline.  
C. Remotamente inicie o serviço de Spooler de Impressão no computador do usuário.  
D. Remotamente inicie o serviço de Estação de trabalho no computador do usuário.  
 
Resposta: C  
 
 
QUESTÃO 73 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um usuário usa uma impressora local no seu computador 
com o Windows XP Profissional. A impressora está conectada a um cabo USB. O usuário relata que a impressora não está imprimindo. O 
usuário verifica que 04 dos seus arquivos encontram-se na fila de impressão, mas que nenhum deles foram impressos. Você descobre que 
o usuário voltou recentemente de uma viagem de negócios e reconectou a impressora. O usuário imprimiu vários documentos enquanto 
estava na viagem de negócios, e esses documentos estão esperando na fila de impressão. Você precisa assegurar que a impressora 
funciona corretamente e imprime os quatro trabalhos de impressão. O que você deveria fazer?  
 
A. Oriente o usuário a limpar as impressões Offline da fila de impressão.  
B. Remotamente pare e reinicie o serviço de Spooler de Impressão no computador do usuário.  
C. Remotamente pare e reinicie o serviço de Estação de trabalho no computador do usuário.  
D. Oriente o usuário a executar o comando net stop através do prompt de comando do Windows. 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 74 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um usuário relata que precisa conectar a uma impressora 
de rede. A impressora esta ligada a um Servidor com Windows 2003. O computador do usuário executa o Windows XP Profissional. O 
usuário quer conectar-se à impressora e começar a imprimir o mais rápido possível, mas o usuário relata que não possui o driver correto da 
impressora. Você precisa assegurar que o usuário poderá conectar-se o mais rápido possível à impressora. O que vc deveria instruir o 
usuário a fazer?  
 
A. Instale um driver de impressão genérico.  
B. Execute o Adicionar Assistente de Hardware e habilite que o Windows detecte automaticamente a impressora.  
C. Visite o site do fabricante e baixe o driver de impressão correto.Depois conecte a impressora. 
D. Use o assistente de impressão e conecte a impressora.  
 
Resposta: D.  
 
QUESTÃO 75 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Um usuário usa uma impressora local em seu computador. 
O usuário relata que a impressora não está funcionando. Quando ela abre a fila de impressão, ela vê que o primeiro arquivo está com o 
seguinte status ": Deleting - Error". Outros arquivos estão esperando a impressão do primeiro. Ela relata que a fila de impressão não mudou 
durante uma hora. Você precisa assegurar que as impressões do usuário sairão corretamente. Você precisa alcançar esta meta sem exigir 
que os outros usuários reimprimam os arquivos que se encontram na fila. O que vc deveria fazer?  
A. Oriente o usuário a Pausar Impressão.  
B. Remotamente pare e reinicie o serviço de Spooler de Impressão no computador do usuário.  
C. Remotamente pare e reinicie o serviço de Estação de trabalho no computador do usuário.  
D. Oriente o usuário a apagar e recriar a impressora local no Windows Explorer . 
 
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 76 Você é o suporte técnico da companhia Certkiller. Com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal. Você quer compartilhar uma impressora com 2 departamentos, cada um com permissões diferentes. O que você deveria fazer?  
 
A. Crie duas impressoras  
B. Crie dois dispositivos de impressora  
C. Crie um pool de impressão  
D. Crie uma fila de impressão. 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 77 Você é o suporte técnico da companhia Certkiller. Com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal. Há dois grupos de usuários em sua rede, um grupo de Contabilidade e um de Gerentes. Todos eles precisam usar a impressora 
de rede. Os gerentes reclamam que os empregados da contabilidade sempre ocupam a impressora. Os gerentes desejam imprimir primeiro. 
Quantas impressoras deverão ser criadas? 
 
A. uma  
B. duas  
C. A melhor possível 
D. Menor quantidade possível.  
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Resposta: B  
 
 
QUESTÃO 78 Você é o suporte técnico da companhia Certkiller. Com. A companhia usa o Windows XP Profissional como o OS 
principal. Há dois grupos de usuários em sua rede, com um para o Pessoal de Contabilidade e um para Gerentes. Todos eles precisam usar 
a impressora de rede. Os gerentes reclamam que os empregados de contabilidade sempre ocupam a impressora. Eles querem poder 
imprimir primeiro. Que valor de prioridade deveria ser dado aos gerentes?  
 
A. 100  
B. 99  
C. 1  
D. 0  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 79 Você é o suporte help desk da companhia Certkiller. Com. Essa companhia usa o Windows XP Profissional como OS 
principal. Há dois grupos de usuários em sua rede, um para o Pessoal de Contabilidade e um para usuários Gerais. Todos eles precisam 
usar a impressora de rede. O pessoal de contabilidade precisa imprimir os relatórios mensais da companhia. Esta é uma tarefa que é muito 
demorada. O que você deveria fazer?  
 
A. Configure a impressora para está disponível aos usuários de contabilidade  
B. Configure a impressora para está disponível aos usuários gerais, diferente dos usuários da contabilidade  
C. Configure a prioridade da impressora dos usuários de contabilidade  
D. Configure a prioridade da impressora dos usuários gerais, diferente dos usuários da contabilidade  
 
Resposta: A 
 
 
QUESTÃO 80 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Todos os computadores cliente executam o Windows XP 
Profissional. Um computador com Windows 2000 Server chamado Certkiller 1 possui caching habilitados automaticamente para pastas 
compartilhadas. A rede contém outros servidores de arquivos que também têm caching habilitados para pastas compartilhadas. Os usuários 
armazenam arquivos pessoais no Certkiller 1. Estes usuários precisam poder acessar estes arquivos pessoais ao viajar com seus 
computadores portáteis. Você precisa assegurar que um usuário chamado Andrew pode fazer para os arquivos armazenados no Certkiller 1 
estarem disponíveis offline. Você precisa impedir Andrew de acessar arquivos de qualquer outro servidor disponível offline. O que vc 
deveria fazer?  
 
A. Configure a lista de exceção em Certkiller 1 para arquivos off-lines no computador de Andrew.  
B. Desabilitar os arquivos off-lines do computador de Andrew.  
C. Peça para um administrador bloquear a conta de usuário de Andrew as permissões de Leitura e Escrita para arquivos em Certkiller 1.  
D. Peça para um administrador bloquear a conta de usuário de Andrew a permissão de Controle Total para todas as pastas compartilhadas 
no Certkiller 1.  
 
Resposta: A  
 
QUESTÃO 81 Você é o suporte técnico dos computadores de uma companhia. Um computador chamado Certkiller SrvA tem caching 
habilitado para todo compartilhamento de pastas. Um usuário chamado Paul armazena arquivos pessoais no Certkiller SrvA e necessita 
tornar esses arquivos disponíveis off-line antes de ele viajar com o seu computador portátil.Paul reporta que não está conseguindo tornar os 
arquivos disponíveis off-line. Você precisa tornar esses arquivos off-line. O que você deveria fazer?  
 
A. Peça para um administrador que acrescente a conta de Paul no ACL.  
B. Selecione para notificar e habilite a opção de tornar o arquivo off-line no computador de Paul.  
C. No Certkiller SrvA, aumente a quantidade de espaço em disco disponível para arquivos offlines.  
D. Peça para um administrador que permita que o grupo Everyone tenha permissão total nas pastas compartilhadas em Certkiller SrvA.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 82 Você é o suporte técnico da companhia Certkiller. A companhia usa o Windows XP Profissional como OS principal. Você 
suspeita que seu computador com Windows XP Profissional esteja infectado por vírus. Você acredita que o setor de inicialização é que está 
infectado. Que comando você deveria usar no Console de Recuperação?  
 
A. fixboot  
B. virusfix  
C. healthchk  
D. fdisk / mbr  
Resposta: A 
 
QUESTÃO 83 Você é o suporte técnico da companhia Certkiller. A companhia usa o Windows XP Profissional como OS principal. Você 
está preparando o disco do XP. Você muda seus discos para discos dinâmicos. Você quer configurar todo o espaço livre em disco para ter 
o máximo de utilização. Que tipo de volume você deveria utilizar?  
 
A. volume simples  
B. volume spanned.  
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C. volume espelhado  
D. volume com faixas  
E. volume com RAID-5  
 
Resposta: B  
 
 
QUESTÃO 84 Você é o suporte técnico de um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está 
preparando o subsistema de disco de seu XP. Você muda seus discos para discos dinâmicos. Você quer configurar todo o espaço de disco 
livre para ser unido conectado de discos múltiplos de forma que os dados são alocados alternadamente e uniformemente a cada um dos 
discos físicos para desempenho máximo e utilização. Que tipo de volume não deveria usar você (escolha tudo aquilo aplique).  
A. simple volume  
B. spanned volume  
C. mirrored volume  
D. striped volume  
E. RAID-5 volume  
 
Resposta: A, B, C, E,  
 
QUESTÃO 85 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está preparando 
o subsistema de disco de seu XP. Você muda seus discos para discos dinâmicos. Qual dos tipos de volume seguintes pode ser estendido 
(Escolha tudo aquilo aplique.?  
A. simple volume  
B. spanned volume  
C. mirrored volume 
D. striped volume 
E. RAID-5 volume  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 86 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está preparando 
o subsistema de disco de seu XP. Você planeja mudar seus discos para discos dinâmicos. Qual do seguinte não são verdades (Escolha 
tudo aquilo aplique?  
 
A. isto fará o disco inteiro ilegível para sistemas operacionais diferente de Windows 2000  
B. este é um processo sem volta  
C. você pode mudar a qualquer hora para o formato de disco básico sem qualquer perda de dados  
D. FAT32 não é apoiado  
E. Isto não é possível com discos rígidos de IDe  
 
Resposta: C, D, E,  
 
QUESTÃO 87 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você quer atualizar 
um computador Win98 para XP. Você quer manter a configuração de dual boot inicialmente. Depois da instalação de XP, porém, você 
determina que o Win98 não é necessário. Para o uso eficiente do arquivo de sistema, você quer partição NTFS. O que deveria fazer você?  
 
A. Rodar o utilitário CONVERT  
B. Rodar a opção de boot SAFE MODE ao inciar 
C. Rodar o gerenciador  de setup do Windows XP Profissional e executar uma atualização em cima da instalação existente  
D. Rodar a instalação desacompanhada novamente  
E. Você não pode fazer isto  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 88 Você é o help desk  para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está rodando 
também o Windows XP Profissional em seu computador. Você está convertendo o drive C: para NTFS. Você agora desiste quer cancelar o 
comando de forma que depois que reinicie a conversão não acontecerá. É possível?  
 
A. Sim se você apaga a linha correspondente no registro antes de reiniciar  
B. Sim se você apaga a linha correspondente em boot.ini antes de reiniciar  
C. Sim se você apaga a linha correspondente em win.ini antes de reiniciar  
D. Sim se você apaga a linha correspondente em sys.ini antes de reiniciar  
E. Não, isto nunca é possível.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 89 Você é o help desk  para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está usando 
discos dinâmicos múltiplos em seus computadores com Windows XP Pro. Que ferramenta você deveria usar para decifrar informação 
detalhada de disco?  
 
A. O snap-in gerenciamento de disco 
B. a ferramenta de DmDiag.exe  
C. o utilitário decipher 
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D. o disco que numera gerador  
E. a ferramenta de DrDer.exe 
  
Resposta: B  
 
QUESTÃO 90 Você é o suporte help desk da companhia.  Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS de mesa popular. 
Você quer configurar seu computador de XP com capacidade de tolerância a falhas. Você compra discos rígidos adicionais múltiplos e os 
tem instalado. Quais dos passos seguintes não são necessários (escolha tudo aquilo aplique).  
 
A. fixe os discos como discos dinâmicos  
B. formate os discos com o / mirror switch 
C. formate os discos com o / stripe switch 
D. volumes atravessados configurados neles  
E. rodar convert.exe  
 
Resposta: B, C, D, E,  
 
QUESTÃO 91 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está usando 
discos dinâmicos múltiplos em seus computadores com Windows XP Pro . Que ferramenta você deveria usar para decifrar disco detalhado 
que numera informação?  
A. O snap-in gerenciamento de disco 
B. a ferramenta de DmDiag.exe  
C. o utilitário decipher 
D. o disco que numera gerador  
E. a ferramenta de DrDer.exe  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 92 Você é o suporte help desk da companhia.  Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS principal. Você 
instala o Windows XP Profissional de seus PC. Você usa Windows Disco Administração em ferramenta marcar sua partição primária como 
ativo. Quando você reiniciar o PC, você recebe um erro que diz que NTLDR está perdido. O que deveria fazer você para fixar o problema 
depressa se o Console de Recuperação não foi instalado? (escolha tudo aquilo aplique)  
 
A. mude a partição ativa de booting para um disquete e usando utilitário de disco para mudar a partição ativa manualmente  
B. reinstale o Windows XP Profissional  
C. instale outro exemplo de XP em um diretório separado e reconfigure a partição ativa  
D. use ASR  
E. use o ERD  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 93 Você é o suporte help desk da companhia.  Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você instala o 
Windows XP Profissional em um de seus PC. Você inicia boot no console de recuperação. Qual das atividades seguintes não pode ser 
executada sobre o console? (Escolha tudo aquilo aplique)  
A. substituir arquivos de sistema operacional  
B. renomear arquivos de sistema operacional  
C. desabilitar serviços de inicialização 
D. reparar o MBR  
E. Mudar a partição de NTFS para FAT32  
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 94 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Uma usuária no departamento de vendas tem um dispositivo CD-RW instalado no computador dela. Ela compra um CD da loja 
de computador local. Ela informa que ela não pode escrever dados no CD usando o dispositivo CD-RW. Porém, ela pôde escrever às 
mídias em branco que foram transportadas com o computador. Você precisa assegurar que a usuária pode a usar o dispositivo CD-RW. O 
que deveria fazer você?  
 
A. Peça para um administrador que use Política de Grupo para permitir para os usuários a habilidade para acessar mídia removíveis.  
B. Ensine que o usuário anote em usando a conta de administrador local.  
C. Peça para um administrador que acrescente o usuário aos Usuários de Poder se agrupe no computador do usuário.  
D. Instrua o usuário usar uma CD-R mídia em branco.  
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 95 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Cada computador de cliente tem um driver CD-RW. Uma usuária relata que ela selecionou arquivos múltiplos para serem 
escritos no CD-RW usando o comando “Enviar para” nos arquivos. Agora, ela precisa remover um desses arquivos, de forma que não seja 
gravado no CD. Você precisa assegurar que o arquivo não será gravado no CD. O que você deveria instruir o usuário a fazer?  
 
A. Reinicie o computador. Então, selecione os arquivos que precisam ser escrito o CD-RW usando o comando Enviar para.  
B. Clique duas vezes no driver CD-RW em Meu computador e remova o arquivo que o usuário não quer seja gravado no CD.  
C. Apague o arquivo da pasta C:\WINDOWS\Temp.  
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D. Apague o arquivo da lista de meus documentos recentes.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 96 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está atualizando 
de uma versão de WINDOWS NT para XP. Você quer executar backup no caso de algo errado acontecer com a atualização e os dados 
poderão ser recuperados. Lista de componentes do computador: 366 MHz Pentium 256 MB única partição 6.8 disco rígido de GB SVGA 
monitoram 2X DVD dirija Que das necessidades seguintes são atualizadas / adicionadas?  
 
A. CDRW  
B. 366 PII  
C. 5GB disco rígido  
D. NTFS dividem  
E. Unidade de fita  
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 97 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Todos os computadores cliente executam o Windows XP 
Profissional. Um usuário no departamento de marketing tem um dispositivo  CD-RW no computador dele. O usuário relata que não está 
conseguindo gravar dados no CD utilizando o CD-RW. O usuário tem 400 MB de dados de escrita livre. O usuário relata que quando ele 
coloca um espaço em branco no disco do CD-RW  para o dispositivo do CD-RW, nenhum dado é escrito no disco. O usuário tentou usar 
cinco discos de cd-rw diferentes, mas o dados não foram gravados. Você precisa permitir que o usuário grave os dados no cd-rw. O que vc 
deveria fazer?  
 
A. Oriente o usuário a logar como adm local, e depois coloque o disco cd-rw no dispositivo CD-RW.  
B. Oriente o usuário a compartilhar o dispositivo CD-RW, e então coloque o disco no dispositivo CD-RW.  
C. Oriente o usuário a usar a opção de escrita de dados em disco cd-rw em Meu Computador.  
D. Conceda ao usuário permissão de Uso para a opção de Armazenamento Removível Gerenciamento do Computador.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 98 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Todos os computadores cliente executam o Windows XP 
Profissional. Um usuário do departamento de vendas usa um computador portátil. O computador portátil tem somente uma bay de expansão 
que suporta também driver de disquete e CD. Usuário relata que ele estava executando uma aplicação quando precisou acessar o disquete. 
Ele removeu o CD da bay de expansão e colocou o disquete. Agora, nem o  CD nem a unidade de disquete aparece para o usuário na 
pasta Meu Computador. O usuário verifica que ele podia acessar o CD antes de remover da bay de expansão. O usuário também verifica 
que ele usou a unidade de disquete na semana anterior. Você precisa assegurar que o usuário terá acesso à unidade de disquete no 
computador portátil. O que deveria fazer?  
 
A. Peça para um administrador que use Política de Grupo para permitir que os usuários locais sejam habilitados a usar mídia removíveis.  
B. Configure o BIOS para permitir suporte APM.  
C. Oriente o usuário a reiniciar o computador.  
D. Oriente o usuário a usar o Gerenciador de Dispositivo para instalar o driver de disquete. 
 
Resposta: C  
 
 
QUESTÃO 99 Você é o suporte técnico dos computadore s da companhia. Todos os computadores cliente foram atualizados de 
WINDOWS NT WorkStation 4.0 para Windows XP Profissional. O usuário relata que o monitor dela agora inicia com a resolução de tela 640 
X 480 e as configurações de cores de 16 cores. Ela não pode alterar estas configurações. Ela também quer poder selecionar os papéis de 
parede do Windows XP. Você precisa habilitar o usuário a utilizar as opções de interface do Windows XP. O que deveria fazer?  
 
A. Na caixa de diálogo de Propriedades de Exibição, configure a aceleração de hardware para Total.  
B. Na caixa de diálogo de Propriedades de Exibição, modifique a Taxa de Atualização.  
C. Use o Gerenciador de Dispositivo para atualizar o driver do adaptador de vídeo.  
D. Use o Gerenciador de Dispositivo para executar o driver do adaptador de vídeo do driver WINDOWS NT Workstation 4.0.  
Resposta: C  
QUESTÃO 100 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Computadores portáteis têm um 64-MB adaptador vídeo. Uns relatórios de usuário que ele está tendo dificuldade com o 
computador portátil dele durante uma apresentação. Você verifica que ele conectou os cabos corretamente e configurou o computador 
portátil para exibir no projetor, mesmo assim o projetor exibe a mensagem de erro seguinte": não pode exibir gráfico," Quando você 
configurar o computador para só mostrar no LCD, o projetor exibe a mensagem de erro seguinte": Nenhum sinal," Você precisa assegurar 
que a exibição de computador aparece corretamente no projetor. O que deveria fazer você?  
 
A. Ajuste a resolução vídeo a uma colocação que os apoios de projetor.  
B. Configure as configurações de exibição para trabalhar em modo de dual-monitor.  
C. Na caixa de diálogo de Propriedades de Exibição, selecione o Estenda meu topo da escrivaninha de Windows sobre esta caixa de 
seleção de monitor.  
D. Na caixa de diálogo de Propriedades de Exibição, selecione o Uso este dispositivo como a caixa de seleção de monitor primária.  
 
Resposta: A 
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PERGUNTA 101 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa Windows XP como o OS. Você precisa usar o Driver Verifier 
em um computador. O que você deveria fazer?  
 
A. adicionar uma entrada de registro e reiniciar seu computador  
B. adicionar uma entrada de registro. Não há necessidade de reiniciar seu computador  
C. rodar modo seguro e habilita-lo  
D. rodar modo seguro e fixar o arquivo boot.ini adequadamente  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 102 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Um usuário que usa 
um computador portátil reclama que, depois que ele voltou de um compromisso, a bateria está sem carga. Ele tinha configurado o 
computador portátil para auto sleep em 5 minutos. O que você deveria recomendar ele fazer?  
 
A. estabeleça a tarefa marcada para ficar inativo depois  
B. estabeleça a tarefa marcada para ficar inativo mais cedo  
C. estabeleça a tarefa marcada para nunca ficar inativo  
D. desabilite o auto sleep  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 103 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você configura 
seu computador portátil para usar o Windows XP Profissional. Qual os esquemas de energia seguintes deveria usar se você quiser usar o 
computador por um tempo mais longo possível sem recarregar a bateria? 
 
A. sempre ligado 
B. Casa / escritório  
C. bateria máxima 
D. gerenciamento mínimo de energia 
E. portátil/Laptop  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 104 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você configura 
seu computador portátil para usar o Windows XP Profissional. Qual dos esquemas de energia seguintes pode lhe ajudar a conservar a 
energia enquanto estiver sempre usando o monitor?  
 
A. sempre ligado 
B. Casa / escritório  
C. bateria máxima 
D. portátil/Laptop 
E. apresentação  
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 105 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Usuários do departamento de marketing pegam os computadores portáteis e levam para uma sala de conferência para uma 
reunião semanal. Já que estas reuniões podem durar muito tempo, os usuários precisam de um método simples para colocar os 
computadores manualmente em um estado de baixa energia. Eles também precisam dos computadores para começar tão depressa quanto 
possível. Você precisa configurar os computadores para satisfazer estas exigências. O que deveria fazer você?  
 
A. Configure o botão power em cada computador para habilitar hibernação.  
B. Configure os computadores para habilitar modo standby quando a tampa estiver fechada.  
C. Configure os computadores para usar o esquema de Apresentação.  
D. Configure os computadores para usar o esquema de Bateria máxima.  
 
Resposta: B  
QUESTION 106 Você é help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Um usuário que usa 
um computador portátil reclama que, depois que ele voltou de um compromisso, a bateria está sem carga. O que deveria recomendar você 
ele fazer?  
 
A. habilite Hibernação  
B. habilite Acessibilidade  
C. habilite Tolerância a falhas  
D. habilite WDM  
E. habilite WSH  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 107 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Todos os usuários do departamento de pesquisa usam PC e computadores portáteis. Cada computador no departamento de 
pesquisa tem quatro portas USB para dispositivos de I/O. Um usuário no departamento de pesquisa compra e conecta um disco rígido USB 
ao computador portátil dele. Porém, a porta USB fecha e o disco rígido não funciona. O disco rígido USB funciona corretamente quando é 
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conectado ao hub USB do computador de mesa do usuário. Todos os outros dispositivos USB funcionam corretamente quando eles são 
conectados ao hub USB do computador portátil. Você precisa assegurar que o disco rígido USB possa funcionar corretamente quando 
conectado ao hub USB no computador portátil do usuário. O que você deveria fazer? 
  
A. Instrua o usuário a substituir o cabo USB do disco rígido USB com um cabo USB mais curto.  
B. Nomeie um IRQ para o hub USB na BIOS do sistema do computador.  
C. Instrua o usuário substituir o hub USB do computador portátil por um hub USB com energia própria  
D. Incapacite todos o USB dão poder a características de administração para o USB arraigue centro.  
 
Resposta: C  
 
 
QUESTÃO 108 Seu chefe da Certkiller. com quer mudar o rastro de Ponteiro do mouse. Onde ele deveria clicar?  

 

Resposta:  

 

QUESTÃO 109 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Um usuário de nome Andre instala uma impressora de cor de alta velocidade no computador dele usando um driver  
Do Windows XP Profissional. Ele compartilha a impressora de forma que um usuário chamado Steven possa imprimir na impressora nova. 
Andre e Steven reportam que eles não podem imprimir páginas em cor na impressora nova. No computador de Andre, você instala um 
driver de impressora do CD-ROM fornecido pelo fabricante. Porém, a impressão ainda é preto-e-branca. Você precisa assegurar que Andre 
e Steven possam imprimir em cor na impressora nova. O que você deveria fazer primeiro?  
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A. Na caixa de diálogo de Propriedades De sistema no computador de Steven, configure o driver opções de Assinatura para ignorar 
software do driver não assinado.  
B. Rode o comando Verify off no computador de Andre.  
C. No computador de Steven, instale um driver de impressora assinado do fabricante.  
D. No computador de Andre, instale um driver de impressora assinado do fabricante. 
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 110 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está 
rodando o Windows XP Profissional. Você quer tentar desabilitar o componente Prefetcher. O que deveria fazer você?  
 
A. Mude o valor do valor de EnablePrefetcher no registro para 0  
B. Mude o valor do valor de DisablePrefetcher no registro para 1  
C. Mude o valor do valor de Enable_Prefetcher no registro para 0  
D. Mude o valor do valor de Disable_Prefetcher no registro para 1  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 111 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está 
configurando Windows XP em um computador de marca genérica. Há dispositivos neste computador que não são oficialmente suportados 
pelo XP. Você está pedindo drivers de fontes múltiplas. Qual das características seguintes lhe ajuda a assegurar que estes drivers estão 
seguros e sem dano?  
 
A. assinatura de driver 
B. criptografia  
C. DrAT  
D. assinatura digital  
E. isto não é possível  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 112 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está 
configurando Windows XP em um computador genérico que tem componentes genéricos. Que ferramenta você pode usar no caso de você 
precisa diagnosticar drivers?  
 
A. driver Verifier  
B. Windows driver Model  
C. assinatura de driver 
D. Escâner de driver  
E. Inspetor de Arquivo de sistema  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 113 Você help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você precisa usar o 
driver Verifier em um computador de mesa. O que você deveria fazer?  
 
A. adicione uma entrada de registro e reinicie seu computador  
B. adicione uma entrada de registro. Não há necessidade de reiniciar seu computador  
C. rode modo seguro e o habilite  
D. rode modo seguro e fixe o arquivo boot.ini adequadamente  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 114 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está 
configurando os drivers para seu Windows XP Profissional. É possível você mudar o local do arquivo de driver que vem com Windows XP 
Profissional?  
 
A. Sim, vá modificar uma entrada de registro e reinicie seu computador  
B. Sim, vá somar uma entrada de registro. Não há necessidade de reiniciar seu computador  
C. Sim, só rode modo seguro com o switch /newdir  
D. Sim, só rode modo seguro e fixe o arquivo boot.ini adequadamente  
E. você não pode fazer isto  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 115 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está 
configurando Windows XP em um computador de marca genérica. Há dispositivos neste computador que não são suportados oficialmente 
pelo XP. Você está pedindo drivers de fontes múltiplas. Se aparece que o sistema é para cima e rodando mas é bastante instável. Qual 
função do verificador de driver você pode usar para pegar drivers que descarregam e não limpam recursos usados?  
 
A. driver unload checking 
B. driver load checking 
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C. driver failure checking 
D. driver leak checking 
E. Não há nenhuma função  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 116 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS principal. Você está 
configurando Windows XP em um computador de marca genérica. Há dispositivos neste computador que não são suportados oficialmente 
por XP. Você está pedindo drivers de fontes múltiplas. Aparece que o sistema está muito instável com os drivers novos. Você quer ver as 
distribuições excelentes do driver tem a tempo a qualquer ponto. Que característica do Driver Verifier deveria usar você?  
 
A. Driver unload checking 
B. Driver load checking 
C. Driver failure checking 
D. Driver leak checking 
E. Pool Leakage Detection 
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 117 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. No Windows XP qual 
é o modo preferido para habilitar o Driver Verifier?  
 
A. Verifier.exe  
B. modifique uma entrada de registro e reinicie seu computador  
C. adicionar uma entrada de registro  
D. use console de recuperação  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 118 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está 
configurando o utilitário de Verificador de Driver de Windows XP. Qual dos seguintes não são os estados válidos do Driver Verifier (Escolha 
tudo aquilo aplique.?  
 
A. Carregado  
B. Descarregado  
C. Nunca Carregado  
D. Inicializado  
E. Conferindo  
 
Resposta: D, E,  
 
QUESTÃO 119 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Lhe pediram que 
scaneie todos arquivos protegidos em seu computador de XP para verificar as versões. Qual comando ou ferramenta você deveria usar se 
você quiser prosseguir?  
 
A. Driver Verifier  
B. Windows Drivers Model  
C. Assinatura de driver  
D. Add/Remove hardware  
E. Inspetor de Arquivo de sistema  
 
Resposta: E  
  
QUESTÃO 120 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Cada computador de cliente é configurado para suportar mouse USB. Uma usuária relata que ela instalou um esquema novo 
para o mouse, mas agora o mouse não trabalha. Você precisa assegurar que o mouse trabalhe novamente o mais breve possível. O que 
você deveria fazer?  
 
A. Reinicie o computador usando a opção de Última Configuração Válida.  
B. Rode o comando verify off. Reinicie o computador.  
C. instrua o usuário usar System Restore.  
D. instrua  o usuário usar o Gerenciador de Dispositivo para rodar o driver do mouse.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 121 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um usuário instala uma aplicação nova e um driver de 
vídeo atualizado no computador com Windows XP Profissional. O usuário relata que depois que reinicia o computador, a exibição fica 
destorcida. Você precisa assegurar que o usuário pode rodar outras aplicações sem distorção de vídeo enquanto você procura o driver de 
dispositivo correto. O que você deveria fazer?  
 
A. Ensine o usuário usa o Gerenciador de Dispositivo para rodar o driver de vídeo anterior.  
B. Ensine o usuário reiniciar o computador usando a opção de Última Configuração Válida.  
C. Rode o utilitário de Configuração De sistema e selecione a opção para usar o driver de vídeo padrão ao iniciar  
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D. Use Adicionar/Remover Hardware para verificar e instalar novo hardware.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 122 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Cada computador de cliente é configurado para suportar um mouse USB. Um usuário relata que ele instalou um driver novo 
para seu mouse, mas agora o mouse não trabalha. Você precisa assegurar que o mouse trabalhe novamente o mais cedo possível. O que 
você deveria fazer?  
 
A. instrua o usuário reiniciar o computador usando a opção de última configuração válida.  
B. Rode o comando verify off. Reinicie o computador.  
C. instrua o usuário usar System Restore.  
D. instrua o usuário usar o Gerenciador de Dispositivo para rodar o driver do mouse antigo..  
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 123 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente foram atualizados de 
Windows 2000 profissional para Windows XP Profissional. Dois meses depois, um vírus corrompe o sistema operacional em um dos 
computadores de cliente. Um administrador reformata o disco rígido no computador de cliente e instala o Windows XP Profissional. Depois 
da instalação, o usuário relata que ele não pode acessar o disco rígido USB. O usuário diz que ele pôde acessar o disco rígido  USB 
durante os dois meses depois que o sistema operacional foi atualizado. Você descobre que o fabricante do disco rígido não oferece um 
driver atualmente para Windows XP Profissional. Você precisa permitir o usuário a acessar seu disco rígido. O que você deveria fazer?  
 
A. instrua o usuário reiniciar o computador usando a opção de última configuração válida.  
B. Instrua o usuário usar o Gerenciador de Dispositivo para rodar o driver para o disco rígido USB.  
C. Instale o driver do disco rígido USB para Windows 2000 Profissional.  
D. Ensine o usuário usar System Restore.  
 
Resposta: C 
 
PERGUNTA 124 Você é o suporte técnico dos computadores da companhia.Um usuário de nome Bruno usa um Windows XP Profissional 
em um computador portátil. Bruno relata que quando o computador é desencaixado, exibe a mensagem de erro seguinte" ocasionalmente: 
ZPDRV.DLL não carregou." Você descobre que o arquivo de ZPDRV.dll é usado por um dispositivo de armazenamento externo que é 
conectado à estação de encaixe de Bruno. A mensagem de erro não aparece quando o computador é encaixado. Você precisa assegurar 
que o erro não ocorra no computador de Bruno. Você também precisa assegurar que o dispositivo de armazenamento continue funcionando 
corretamente quando o computador de Bruno é encaixado. O que você deveria fazer?  
 
A. Copie o perfil de hardware padrão para um perfil de hardware novo. Remova o dispositivo de armazenamento do perfil de hardware 
novo. Instrua Bruno selecionar o perfil de hardware novo quando o computador é desencaixado.  
B. Copie o perfil de hardware padrão para um perfil de hardware novo. Desabilite o dispositivo de armazenamento no perfil de hardware 
novo. Instrua Bruno selecionar o perfil de hardware novo quando o computador é desencaixado.  
C. Crie um perfil do usuário novo para Bruno. Copie o arquivo ZPDRV.DLL para a nova pasta do perfil. Instrua Bruno logar localmente 
quando o computador é desencaixado.  
D. Crie uma conta do usuário local nova para Bruno. Copie o arquivo ZPDRV.DLL  para o perfil All Users. Instrua Bruno logar localmente 
quando o computador é desencaixado.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 125 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A rede consiste em um domínio no Active Directory. Todos 
os computadores de cliente rodam o Windows XP Profissional. Todos os usuários usam a Microsoft Internet Explorer como o navegador da 
Web . Uma usuária relata que ela precisa logar em computadores diferentes cada dia. Os Favoritos de Internet que ela criou no computador 
dela no escritório não estão disponíveis quando ela loga em computadores diferentes. A usuária precisa acessar os Favoritos de Internet de 
qualquer computador que ela use. Você precisa assegurar que os Favoritos de Internet da usuária estão disponíveis em qualquer 
computador que ela use. O que você deveria fazer?  
 
A. Instrua a usuária clique o botão de comando Mover na caixa de diálogo de Propriedades de Meus Documentos para redirecionar a pasta 
Meus Documentos para um servidor na rede.  
B. Instrua a usuária selecionar  tornar offline disponível na caixa de diálogo de Adicionar Favoritos em Internet Explorer.  
C. Peça para um administrador que crie um perfil do usuário móvel para a conta do usuário.  
D. Peça para um administrador que habilite o Conjunto de dados de Aplicação na Pasta de papéis Política de Redirection de um objeto de 
Política de Grupo (GPO). 
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 126 O Certkiller treineer Sandra quer exibir fotos familiares como proteção de tela. Onde ela deveria copiar as fotos?  
 
A. Na pasta Meus Documentos.  
B. Na Raiz de C.  
C. Na Raiz de D.  
D. Na pasta Minhas fotos.  
E. No desktop.  
 
Resposta: D  
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QUESTÃO 127 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está usando 
reconhecimento de fala em Windows XP Profissional para processamento de textos. Que função será envolvida?  
 
A. Voice training wizard 
B. Sound blaster emulation 
C. Volume tuning wizard  
D. Voice Scripting Host  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 128 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Seus clientes 
estão todos usando o Windows XP Profissional. Alguém quer usar seu computador. Você não quer fechar seus programas, e você também 
o quer deixar usar o computador imediatamente. Que teclas você deveria pressionar?  
 
A. CTRL-ALT-DEL  
B. CTRL-F8  
C. CTRL-F5  
D. CTRL-ALT-F4  
E. CTRL-F3  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 129 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está operando 
um novo computador com Windows XP Profissional. Você sujeita a chave de Windows e aperta a tecla L ao mesmo tempo. O computador é 
então travado. Por que isso?  
 
A. o computador não está configurado para a troca rápida de usuário 
B. você não configurou a chave pegajosa  
C. você não configurou o perfil do usuário apropriado  
D. você não configurou a sessão fundamental apropriada  
E. seu computador pendura  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 130 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Certkiller tem um escritório central em Nova Iorque e um 
escritório de filial em Paris. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP Profissional. Uma usuária do escritório central estará 
trabalhando no escritório de filial durante os próximos meses. Ela quer exibir as configurações de moeda corrente  e as configurações de 
data e hora em francês. Você precisa assegurar que as configurações de moeda corrente e a data e hora serão exibidas em francês por 
padrão no computador da usuária. O que você deveria instruir a usuária a fazer?  
 
A. Usar as opções Regionais e de Idioma em Painel de controle para adicionar o francês (da França) como um idioma de entrada.  
B. Usar opções regionais em Painel de controle (GMT +01.00) Bruxelas, Copenhague, Madrid, Paris como a zona de tempo.  
C. Usar opções Regionais de Idioma em Painel de controle para aplicar o francês (da França) padrões e formatos.  
D. Usar as opções Regionais e de Idioma em Painel de controle para fixar francês (a França) como o idioma para programas de non-
Unicode.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 131 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A companhia tem um escritório central em Barcelona e 
escritório de filial em Nagasaki. Um usuário viaja entre o escritório central em Barcelona e o escritório de filial em Nagasaki. O usuário 
precisa criar documentos em inglês e japonês e precisa trocar entre as interfaces do usuário inglesas e japonesas. Você precisa assegurar 
que o usuário pode trocar facilmente entre a interface do usuário inglesa e japonesa e que o usuário pode criar documentos que contêm 
caracteres japoneses. O que você deveria fazer?  
 
A. Em opções Regionais e de Idioma em Painel de controle, selecione Instalar arquivos para manuscrito complexo e idiomas de direito-
para-esquerda (inclusive tailandês) na caixa de seleção.  
B. Em opções Regionais e de Idioma em Painel de controle, selecione japonês como o idioma para programas de non-Unicode. Acrescente 
plano de keyboard/IME japonês às opções de contribuição.  
C. Em opções Regionais e de Idioma em Painel de controle, selecione o Instale arquivos para caixa de seleção de idiomas asiática Oriental 
e use a ferramenta de Musetup.exe do Windows o XP Multilanguage CD-ROM.  
D. Em opções Regionais e de Idioma em Painel de controle, selecione e Instale arquivos para caixa de seleção de idiomas asiática Oriental 
e some o japonês como um idioma de contribuição.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 132 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Segurança é uma 
preocupação principal. Você quer parar qualquer programa de armazenar contra-senhas de texto temporariamente no arquivo de 
paginação. O que deveria fazer você?  
 
A. Mude o valor de dados do valor ClearPageFileAtShutdown na chave de registro para um valor de 1  
B. Mude o valor de dados do valor ClearPageFileAtShutdown na chave de registro para um valor de 0  
C. Mude o valor de dados do valor ClearPageFileAtShutdown na chave de registro para um valor de -1  
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D. Mude o valor de dados do valor ClearPageFile na chave de registro para um valor de 1  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 133 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. O gerente do departamento de vendas informa que os 
usuários sem autorização estão fazendo mudanças em vários arquivos de vendas localizados em um Servidor Windows 2003  nomeado 
Certkiller 1. Ele configurou as permissões apropriadas de auditoria de arquivo nos arquivos. Porém, nenhuma informação de auditoria é 
gerada no servidor quando os usuários acessarem os arquivos. Você confirma que o gerente tem a habilidade para modificar permissões de 
arquivo e configurações examinando nos arquivos de vendas. Você também confirma que o gerente tem acesso aos logs corretos para 
revisar informação de auditoria. Você precisa assegurar que todo o acesso para os arquivos de vendas seja localizado. O que você deveria 
fazer?  
 
A. Instrua o gerente examinar somente acesso de arquivo com sucesso aos arquivos de vendas em Certkiller 1.  
B. Instrua o gerente criar um arquivo para o log de segurança em Certkiller 1.  
C. Peça para um administrador que habilite auditoria em Certkiller 1.  
D. Aumente o tamanho de log de segurança em Certkiller 1.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 134 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Os discos rígidos em todos os computadores usam o NTFS como sistema de arquivo. Um usuário que tem privilégios 
administrativos relata que várias permissões na pasta Windows foram mudadas. Ele fez estas mudanças depois de ler sobre um vírus novo 
que afeta arquivos de sistema. Quando o usuário tentar rodar o Paint, ele recebe a mensagem de erro seguinte. “0”. Ele recebe uma 
mensagem de erro semelhante quando ele tentar rodar qualquer outra aplicação no computador. Você precisa assegurar que o usuário 
pode rodar a aplicação no computador dele. O que você deveria fazer?  
 
A. rodar o comando secedit para aplicar o modelo de segurança Compatws.inf.  
B. Habilite o Restabeleça arquivos e diretórios segurança nas configurações de Política de Grupo local (GPO).  
C. Use a Configuração de Segurança e ferramenta de Análise para importar e aplicar a Organização Security.inf como segurança modelo.  
D. Peça para um administrador que copie Mspaint.exe do Windows XP o CD-ROM Profissional para o diretório de Windows\System32.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 135 Você é um técnico de apoio de mesa para  um escritório de filial de Certkiller. Todos os computadores de cliente 
rodam o Windows XP Profissional. O modelo de segurança Compatws.inf é aplicado a todos os computadores no escritório de filial. O 
administrador de rede no escritório central de Certkiller envia um modelo de segurança novo nomeado HighDskSec.inf. As exigências de 
segurança para usuários no escritório de filial são diferentes das exigências de segurança para usuários na matriz. Você precisa descobrir 
se o modelo de segurança novo estará em conflito com as exigências de segurança para os usuários no escritório de filial. O que deveria 
fazer você em seu computador?  
 
A. Coloque HighDskSec.inf na pasta Windows\System e rode de Resultante de corrida de Política (RSoP) no modo logging.  
B. Coloque HighDskSec.inf na pasta Windows\System e rode o comando de gpresult.  
C. Use Configuração de Segurança e Análise para importar HighDskSec.inf em um banco de dados de segurança, e então execute a 
operação de análise.  
D. rode o comando secedit / validate e especifique HighDskSec.inf como o arquivo a ser validado.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 136 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A rede consiste em um domínio Active Directory. Todos os 
computadores de cliente rodam o Windows XP Profissional. Um usuário quer configurar a resolução de tela do monitor dele. O usuário 
relata que quando ele tenta abrir Exibição em Painel de controle, ela recebe a massagem de erro corrente": Seu administrador de sistema 
incapacitou o "Painel de controle de Exibição. Você verifica que o usuário é habilitado para ter a permissão para mudar a colocação de 
exibição . Você também verifica que não existem configurações de domínio que previne acesso para Exibir em Painel de controle. Você 
precisa assegurar que o usuário pode abrir Exibição em Painel de controle e configurar qualquer configuração de exibição. O que você 
deveria fazer no computador do usuário?  
 
A. Acrescente a conta do usuário de domínio do usuário ao grupo de Administradores local.  
B. Configure o Dispositivo de acesso de Interface Humana para começar automaticamente.  
C. Selecione o botão de opção de Costume para efeitos visuais em Sistema em Painel de controle.  
D. Peça para um Administrador que incapacite o Remover Exibição em Painel de controle no objeto de Política de Grupo local (GPO).  
 
Resposta: D  
 
QUESTION 137 Você é o suporte técnico dos computadores da companhia.A rede não inclui um domínio Active Directory. Todos os 
usuários logam nos computadores usando contas do usuário local, e cada usuário é um administrador local no computador do usuário. Um 
usuário Tom usa um computador com Windows XP Profissional. O computador era anteriormente usado por outro usuário em outro 
departamento. Tom armazena muitos arquivos confidenciais no computador. Certkiller requer que somente Tom tenha acesso a estes 
arquivos. Porém, Certkiller não permite criptografar os arquivos. Você precisa assegurar que o usuário anterior do computador não tem 
acesso a qualquer arquivo armazenado no computador. O que você deveria instruir Tom fazer?  
 
A. Apague a conta do usuário local do usuário anterior.  
B. Apague a pasta do usuário anterior em C:\Documents e Settings.  
C. Renomeie a conta de Administrador embutida para ter o nome de Tom.  
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D. Remova a conta do usuário anterior do grupo Usuários locais.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 138 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. As redes consistem em um domínio Active Directory. Todos 
os computadores de cliente rodam o Windows XP Profissional. Sandra relata que o departamento dela usa um computador que não é unido 
ao domínio. Quando os usuários logam nesse computador, eles clicam no ícone nome de conta do usuário na lista de contas do usuário e 
digitam as contra-senhas. Sandra quer que os usuários logem digitando seus nomes de usuário e senha. Você precisa assegurar que cada 
usuário é exigido digitar um nome de usuário e contra-senha para logar no computador. O que você deveria instruir Sandra fazer?  
 
A. limpe a caixa de seleção troca rápida de Usuário Rápido em Contas do usuário em Painel de controle.  
B. limpe a caixa de diálogo da tela Bem-vindo em Contas do usuário em Painel de controle.  
C. Habilite o logon Interativo: não exiba última nome de usuário na opção de segurança  no objeto de Política de Grupo local (GPO).  
D. Incapacite o logon Interativo: não requeira CTRL+ALT+DEL na política de opções de segurança no objeto de Política de Grupo local 
(GPO).  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 139 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um usuário relata que ele não pode modificar as 
configurações de TCP/IP para o computador dele com Windows XP Profissional. Você confirma que a companhia permite para este usuário 
modificar estas configurações e executar outras tarefas administrativas no computador dele. Você precisa assegurar que o usuário pode 
modificar as configurações. Você precisa proporcionar para o usuário só as capacidades ou permissões que são necessárias para alcançar 
esta meta. O que você deveria fazer?  
 
A. Peça para um administrador que acrescente a conta do usuário de domínio ao grupo de Administradores do domínio.  
B. Peça para um administrador que acrescente a conta do usuário de domínio ao grupo de Administradores local do computador.  
C. Ensine o usuário para rodar o Console de Recuperação do Windows XP e logar usando a conta do usuário de domínio dele.  
D. Ensine que o usuário rodar o comando runas para abrir uma janela de prompt de comando, e então rodar o comando de netsh.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 140 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um usuário no departamento de vendas usa um Windows 
XP computador Profissional. O computador contém uma pasta compartilhada nomeada SalesDocs que contém vários documentos de 
Microsoft Word. A pasta SalesDocs é configurada com as permissões padrão. O usuário relata que ele não pode modificar as permissões 
de NTFS na pasta SalesDocs para um grupo de usuários local nomeado Sales. As permissões para o grupo Sales é  

 
O usuário quer o grupo Sales tenha só as permissões Modificar, Leia & Execute, Leia, e Escreva. As permissões de pasta compartilhadas 
são configuradas de forma que o grupo Todos tenha permissões de Controle total. Você precisa assegurar que o usuário pode configurar as 
permissões corretamente para o Sales grupo. O que deveria instruir você o usuário fazer?  
 
A. Clique o botão Avançado e incapacite herança de permissões.  
B. Modifique as permissões de pasta de forma que o Sales grupo tem permissão de Controle total.  
C. Selecione a caixa de seleção Negar próximo a Controle total na caixa de diálogo de permissões.  
D. Remova o Sales grupo do ACL.  
 
Resposta: A 
 
PERGUNTA 141 Você é o suporte técnico dos computadores da companhia.Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional e estão em um domínio de Active Directory. Um usuário relata que depois de voltar do almoço ele não pode logar em seu 
computador. Quando ele tenta logar, ele recebe a mensagem de erro seguinte": O sistema não pôde logá-lo. Tenha certeza seu nome de 
usuário e domínio está correto, então digite sua contra-senha novamente. Devem ser digitadas letras em contra-senha devem ser digitadas 
usando o caso correto." O usuário confirma que ele está usando o mesmo nome de usuário e contra-senha que ele usou quando ele logou 
pela manhã e pôde acessar recursos na rede. Você resetou a contra-senha do usuário. Quando ele tenta logar usando a contra-senha 
nova, ele recebe a mesma mensagem de erro. Você confirma que outros usuários podem logar em seus computadores  e que a tecla CAPS 
LOCK não está habilitada no teclado do usuário. Você precisa assegurar que o usuário pode logar em seu computador usando as 
credenciais de usuário. O que você deveria instruir o usuário fazer antes de logar em seu computador?  
 
A. Reinicie o computador dele em Modo Seguro.  
B. Reinicie o computador dele em Modo Seguro com rede.  
C. Selecione o nome de domínio da companhia do campo domínio.  
D. Limpe o logon usando a conexão dial-up. 
Resposta: C  
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QUESTÃO 142 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um usuário relata que ele não pode instalar um dispositivo 
USB novo no computador com Windows XP Profissional. Quando ele pluga o dispositivo no computador,  é solicitado inserir um disco de 
driver. Quando ele inseri o disco incluído com o dispositivo, o Windows o informa que o driver de dispositivo não é assinado e não é 
instalado. Você confirma que o dispositivo está na lista da companhia de hardware periférico aprovado. Você precisa assegurar que o 
dispositivo pode ser instalado. O que você deveria fazer?  
 
A. Instrua o usuário instalar o software de driver de dispositivo antes de plugar o dispositivo USB no computador dele.  
B. Instrua o usuário rodar Atualização de Windows antes de plugar o dispositivo USB no computador dele.  
C. Logue usando uma conta do usuário de domínio que tem privilégios de Administrador locais. Instale o dispositivo e aceite a advertência 
sobre o driver de dispositivo que é não assinado.  
D. Use Ajuda Remota para conectar ao computador. Ensine que o usuário plugar o dispositivo em computador enquanto você estiver 
conectado.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 143 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você está de férias. 
Você tem um usuário que tem um problema com o computador de XP dele. Ele o chama e pede ajuda. O que você deveria pedir para ele 
fazer de forma que você o possa ajudar remotamente?  
 
A. Use a função de Ajuda Remota.  
B. Use a função de Administração Remota.  
C. Use a função de Acesso Remoto.  
D. Use a característica de Modo Seguro 
E. Use o PC Anywhere  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 144 Você é help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você envia um e-mail 
de ajuda remota a seu amigo pedindo ajuda. Ele diz que SIM depois de uma hora e antes desse tempo ele não pode conectar a seu 
computador porque o endereço de IP de seu computador foi mudado. O que você deveria fazer de forma que o problema pode ser 
solucionado ASAP?  
 
A. Mantenha a conexão de ISP, então reenvie o pedido e espere pela resposta dele.  
B. Termine a conexão de ISP, então reenvie o pedido e espere pela resposta dele 12 horas depois  
C. Peça um endereço de IP do ISP e tente novamente  
D. Peça um endereço de IP de seu amigo e tente novamente  
E. Habilite ICS e tente novamente.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 145 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você quer 
implementar as funções de Ajuda Remota do Windows XP Profissional. Qual do seguinte descrevem as exigências incorretamente para 
conectividade (escolha tudo aquilo aplique).  
 
A. Ambos os computadores têm que estar usando o Windows Messenger 
B. Ambos os computadores têm que estar usando qualquer Interface de programas aplicativos de Mensagem - programa de e-mail 
complacente desenvolvido por Microsoft ou terceiro  
C. Ambos os computadores têm que estar usando Outlook  
D. Ambos os computadores têm que estar usando outlook Express e nada mais para mensagem  
E. Ambos os computadores têm que ter porta 2311 habilitada  
 
Resposta: A, C, D, E,  
 
QUESTÃO 146 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você quer 
implementar as funções de Ajuda Remota do Windows XP Profissional. Qual dos seguintes descrevem as exigências corretamente para 
conectividade, determinado o fato que já são configurados ambos os computadores com um cliente de e-mail apropriado?  
 
A. eles devem ser conectados à Internet  
B. elas devem estar atrás do firewall  
C. eles não devem ter firewall entre eles 
D. eles têm que ter Servidor proxy entre eles 
E. eles têm que permitir chamada IRC  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 147 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você implementa 
Ajuda Remota para seus clientes de XP. O que você deveria fazer se você quiser conferir e determinar se alguém precisa de sua ajuda 
remota?  
 
A. Inicie seu programa de e-mail e procure mensagem de e-mail com o assunto USER_NAME@COMPANY.COM   
B. Inicie seu programa de e-mail e procure mensagem de e-mail com o assunto PEDIDO de AJUDA  
C. Inicie seu programa de e-mail e procure mensagem de e-mail com o assunto AJUDA de AJUDA REMOTA  
D. Habilite RDP e comece o serviço de terminal  
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E. Confira o log de evento de sistema regularmente  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 148 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Cada computador tem um disco rígido que tem uma partição. Um usuário que trabalha no departamento de engenharia loga 
em seu computador usando credenciais administrativas. O usuário relata que ele fez mudanças no arquivo Boot.ini  no computador mas não 
criou um backup deste arquivo antes de fazer mudanças. Ele reiniciou o computador e recebeu a seguinte mensagem de erro: “o Windows 
não pôde começar por causa de um problema na configuração de disco do computador. Não pôde ler do disco de boot selecionado." Cada 
vez que o usuário reinicia o computador, ele recebe a mesma mensagem de erro. Você precisa assegurar que o usuário pode logar no 
computador dele. Você instrui o usuário reiniciar o computador dele usando o CD do Windows XP Profissional e rodar o Console de 
recuperação.  
Que mais você deveria instruir o usuário fazer?  
 
A. Copie arquivo de sistema Ntldr para a raiz do sistema na partição raiz.  
B. Copie o arquivo de sistema de Ntdetect.com para a raiz da partição de sistema.  
C. Rode o comando bootcfg / rebuild.  
D. Rode o comando de fixmbr.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 149 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você quer 
configurar o console de Recuperação para trabalhar com sua instalação Windows XP Profissional. Quais dos seguintes não são 
procedimentos válidos? (Escolha tudo aquilo aplique)  
 
A. inicie seu computador com os disquetes de setup do Windows. Na tela Welcome Setup, pressione F10, ou pressione R para reparar, e 
então pressione C.  
B. Inicie seu computador com o CD do Windows.  Na tela Welcome to Setup, pressione F10, ou pressione R para reparar, e então 
pressione C.  
C. Acrescente o Windows Recovery Console a pasta Windows Startup usando Winnt32.exe com a switch /cmdcons.  
D. Acrescente o Windows Recovery Console a pasta Windows Startup usando Winnt32.exe com a switch /cmd.  
E. Acrescente o Windows Recovery Console a pasta Windows Startup usando Winnt.exe com a switch /rf.  
 
Resposta: D, E,  
 
QUESTÃO 150 Você é o help desk para um fabricante de houseware que usa o Windows XP Profissional como o OS. Você configura o 
console de Recuperação para trabalhar com sua instalação Windows XP Profissional. Do console de recuperação, quais das seguintes 
pastas não podem ser acessadas?  
 
A. pasta raiz  
B. pasta % SystemRoot%  
C. subpastas da instalação de Windows  
D. Pasta Cmdcons  
E. Nenhum das escolhas.  
 
Resposta: E  
 
QUESTÃO 151 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você configura o 
console de Recuperação para trabalhar com sua instalação Windows XP Profissional. Do Console de Recuperação, você quer administrar 
as partições de seu disco rígido D. Que comando você deveria usar ? (Escolha tudo aquilo aplique)  
A. Diskpart  
B. Diskrf  
C. Asf  
D. Enable - d  
E. expand - dr  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 152 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você configura o 
console de Recuperação para trabalhar com sua instalação Windows XP Profissional. Do Console de Recuperação, você quer refazer os 
arquivos dentro de um arquivo compactado que reside em seu disco rígido. Que comando você deveria usar? (escolha tudo aquilo aplique).  
 
A. Diskman - r  
B. Copy / er  
C. enable / ex  
D. Expand  
E. Diskmin - e  
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 153 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A rede consiste em um nome de domínio de Active 
Directory Certkiller. com. Um usuário relata que ele atualizou o computador dele de Windows 98 para Windows XP Home Edition. Depois da 
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instalação, o usuário não está apto logar no domínio na tela bem-vindo. Você precisa assegurar que o usuário pode logar no domínio. O 
que você deveria fazer?  
 
A. Instrua o usuário logar como um administrador e mudar o nome de grupo de trabalho para o nome do domínio em Sistema no Painel de 
controle.  
B. Instrua o usuário rodar o Assistente de configuração de Rede.  
C. Instrua o usuário limpar o Uso da caixa de seleção da Tela Bem-vindo em Contas do usuário em Painel de controle.  
D. instrua o usuário para atualizar Windows XP Profissional e unir o computador dele ao domínio.  
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 154 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você precisa 
instalar XP em um computador novo e tem que colocá-lo no domínio durante o processo de setup. O administrador de rede foi despedido. O 
que você deveria fazer?  
 
A. crie uma conta de computador durante o processo de setup e una o domínio assumindo que você tenha os privilégios  
B. crie uma conta de computador durante o processo de setup e una o domínio assumindo que você instale a rede   
C. crie uma conta de computador durante o processo de setup e una o domínio assumindo e que você instale CDROM 
D. crie uma conta de computador durante o processo de setup e una o domínio assumind que você está executando uma atualização de 
uma versão anterior do Windows. 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 155 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você precisa 
instalar XP em um computador novo e tem que unir um domínio durante o processo de setup. O administrador de rede está de férias. Você 
não tem os privilégios para criar conta de computador durante o processo de setup. Você não contatou o administrador. O que deveria fazer 
você?  
 
A. Escolha unir um grupo de trabalho primeiro, una o domínio depois  
B. crie uma conta de computador durante o processo de setup e só una o domínio rodando uma instalação de rede  
C. crie uma conta de computador durante o processo de setup e só una o domínio rodando uma instalação de CDROM  
D. crie uma conta de computador durante o processo de setup e só una o domínio pela atualização.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 156 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Cada computador de cliente tem um processador Pentium III 1-Ghz, 256 MB de RAM, e um disco rígido de 40-GB. Um usuário 
relata que o computador dele está trabalhando muito lentamente. Leva vários segundos para abrir arquivo pequeno e pode levar vários 
minutos para abrir arquivos grandes. O usuário leva muito tempo para procurar por arquivo no computador  que fez vários meses atrás. 
Você verifica que o desempenho lento acontece até mesmo quando ele tem só uma aplicação rodando. Você precisa descobrir a causa 
provável do desempenho lento do computador quando está procurando e abrindo arquivos. O que deveria fazer você no computador do 
usuário?  
 
A. Rodar Monitor De sistema e examinar os dados para o% Tempo de Processador contra descobrir se há valores altos contínuos.  
B. Rode o Gerente de Tarefa e veja o valor de cume para o contra Cometa Custo para descobrir se o computador está excedendo uso 
máximo de memória física instalada.  
C. Rode Disco Desfragmentador e analise o computador para ver se houver uma porcentagem alta de fragmentação de arquivos.  
D. Rode Gerenciador de Tarefas e vê o valor por Utilização de Rede para descobrir se houve valor alto contínuo.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 157 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Cada computador de cliente tem um processador Pentium III 999 Mhz, 256 MB de RAM, e um disco rígido de 40-GB  Um 
usuário relata que aproximadamente duas horas depois de ligar computador dele e rodar várias aplicações, o computador e aplicações 
estão muito lentas para responder e ele recebe a mensagem abaixo. Esta Mensagem aparece cada dia duas horas depois de iniciar o 
computador dele e rodar várias aplicações.  

 
O que deveria instruir você o usuário fazer?  
 
A. Rodar Monitor De sistema para ver se o% Tempo de Processador excede constantemente 80.  
B. Rodar Monitor De sistema para ver se o Memory/Page Faults/sec constantemente excede 50.  
C. Rodar o Gerenciador de Tarefa para ver se qualquer processo estiver consumindo memória continuamente.  
D. Rodar o Gerenciador de Tarefa para ver se o número de processos rodando atualmente excede 40.  
 
Resposta: C  
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QUESTÃO 158 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente foram atualizados de 
WINDOWS NT Workstation 4.0 para Windows XP Profissional. Um administrador configura um atalho para uma aplicação nomeado App2. 
Então, o administrador configura o atalho de forma que App2 rodará em modo de compatibilidade. Porém, os usuários informam que a 
exibição para App2 é falsificada, ou os computadores não exibem as aplicações. Você precisa reconfigurar cada computador de forma que 
App2 exiba corretamente. O que deveria fazer você em cada computador? 
  
A. Na caixa de diálogo de Propriedades de Exibição, configure as propriedades de Monitor para ajustar a freqüência de atualização da tela 
para um valor mais baixo.  
B. Na caixa de diálogo de Propriedades de Exibição, modifique as configurações de Exibição Avançadas para configurar a exibição da 
configuração DPI para 120 pontos por polegada.  
C. No atalho configurado para App2, configure App2 para rodar em um espaço de memória separado.  
D. No atalho configurado para App2, configure a compatibilidade que fixa para rodar em 256 cores.  
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 159 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. O computador de cliente de um usuário foi atualizado de 
Windows 98 para Windows XP Profissional. O usuário relata que depois da atualização, leva muito mais tempo para abrir janelas, menus, 
submenu, e outra interface do usuário. Ele quer que eles abram mais rapidamente. Você precisa assegurar que janelas e menus abrem 
mais rapidamente. O que deveria instruir você o usuário fazer?  
 
A. Use Sistema em Painel de controle e selecione o Ajuste para melhor opção de aparecimento na caixa de diálogo de Opções de 
Desempenho.  
B. Use Sistema em Painel de controle e selecione o Ajuste para Melhor de opção de desempenho na caixa de diálogo de Opções de 
Desempenho.  
C. Use Sistema em Painel de controle e selecione o Ajuste para melhor desempenho o botão de opção de serviços de Fundo na caixa de 
diálogo de Opção de Desempenho.  
D. Use Taskbar e Menu Iniciar em Painel de controle e selecione o Menu Iniciar Clássico na aba de menu.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 160 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Um usuário chamado Jim relata que ele instalou três aplicações em seu computador. Quando ele roda todas as três aplicações 
simultaneamente, o computador dele e estas aplicações estão muito lentas para responder. Ele abre o Gerenciador de Tarefa para ver 
todos os processos correntes. Você precisa ensinar o usuário finalizar o processo que está fazendo o computador provavelmente responder 
lentamente. Qual processo deveria instruir você o usuário finalizar?  
 
Resposta: Cadapp.EXE  

 

QUESTÃO 161 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Cada computador tem um processador Pentium o III 866-MHZ, 128 MB de RAM, e um disco rígido 20-GB. Um usuário relata 
que quando ele roda várias aplicações simultaneamente, o computador dele e as aplicações respondem muito lentamente. No computador 
do usuário, você examina informação sobre a aba de Desempenho do Gerenciador de Tarefa. A informação é mostrada na exibição.  
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Você precisa descobrir o que está causando o computador e aplicações executarem lentamente.  
Qual a provável causa do problema?  
 
A. O processador no computador não é bastante rápido.  
B. Não há memória de núcleo de nonpaged bastante disponível.  
C. O número total de handles que rodam atualmente é muito alto.  
D. O tamanho do arquivo de paginação é muito pequeno.  
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 162 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Um usuário relata que o computador dele roda lentamente quando ele abre várias aplicações simultaneamente. Você precisa 
identificar por que o computador do usuário está respondendo lentamente quando várias aplicações estiverem rodando. Você loga no 
computador do usuário e abre todas as aplicações que ele normalmente usa durante um dia de trabalho. Você roda o Gerenciador de 
Tarefa e vê os resultados na aba de Desempenho mostrada na exibição.  

 
Qual valor na aba de Desempenho do Gerenciador de Tarefas mostra por que o computador está rodando lentamente?  
 
A. O valor total para Linhas.  
B. O valor total para Memória de Núcleo.  
C. O valor total para Commit Charge.  
D. A porcentagem para Uso de CPU.  
 
Resposta: C  
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QUESTÃO 163 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Um usuário relata que este computador responde muito lentamente quando ele roda várias aplicações simultaneamente. Você 
roda o Gerenciador de Tarefa no computador do usuário. Os resultados são mostrados na exibição.  

 
Você precisa melhorar o desempenho do computador do usuário. O que deveria fazer você?  
 
A. Instale um disco rígido mais rápido.  
B. Adicione mais RAM.  
C. Instale um processador mais rápido.  
D. Aumente o tamanho do arquivo de paginação.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 164 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente rodam o Windows XP 
Profissional. Um usuário chamado Ryan Rei relata que ele está rodando uma aplicação de 16-bits no computador dele. Ryan suspeita que a 
aplicação está consumindo mais recursos do que requer e está reduzindo a velocidade do computador dele. O usuário abre o Gerenciador 
de Tarefa e vê todos os processos correntes. Você precisa falar para o usuário que processo selecionar para monitorar os recursos 
consumidos pela aplicação 16-bits. Qual processo deveria selecionar o usuário? Para responder, selecione processo apropriado na área de 
resposta.  
 
Resposta: NTVDM.EXE 
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QUESTÃO 165 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Do computador 
clientX você roda ipconfig, e recebe a seguinte informação:  

 
Qual a classe do endereço IP?  
 
A. Classe A  
B. Classe B  
C. Classe C  
D. Classe D  
 
Resposta: C 
 
QUESTÃO 166 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Do computador 
clientX você roda ipconfig, e recebe a seguinte informação:  

 
Qual classe de endereço IP ?  
 
A. classifique A 
B. classifique B  
C. classifique C  
D. classifique D  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 167 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você pinga seu 
computador e recebe a seguinte informação:  

 
Baseado na tela produzida acima, pode ser concluído que:  
 
A. seu NIC está funcionando  
B. sua pilha de IP está funcionando  
C. você tem dois NICs  
D. você tem único NIC  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 168 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Do computador 
clientX que você usa quer conectar a um servidor de arquivos remoto mas falha. Seu colega na mesma subrede pode se conectar. Você 
pinga seu computador e recebe a seguinte informação: 
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Qual o próximo passo a realizar? 
A. pingar outro host na mesma subrede  
B. reinstale TCP/IP  
C. confira o NIC  
D. pingar o Microsoft web site  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 169 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Uma usuária chamada Sue usa um computador com 
Windows XP Profissional. Sue usa o computador dela para acessar recursos em um servidor de arquivos nomeou Certkiller 4, mas ela 
informa que o computador dela pode se conectar com intermitência a Certkiller 4. Nenhum outro usuário informa um problema  
de acesso em Certkiller 4. Sue relata que o mesmo problema às vezes acontece ao acessar outros recursos de rede. Tetsking4 usa o IP 
endereço 192.168.0.2. Você roda o comando ping no computador da usuária. 

 
Você precisa assegurar o computador de Sue pode conectar constantemente a Certkiller 4 e outros recursos de rede.  
O que deveria fazer você primeiro?  
 
A. Peça para um administrador que repare o servidor de DHCP da rede.  
B. instrua Sue clicar com botão direito no ícone de conexão de rede e selecione reparar no menu de atalho.  
C. Instale um adaptador de rede novo no computador de Sue  
D. Rode o ipconfig / renew no computador de Sue.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 170 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um usuário relata que o computador portátil com Windows 
XP Profissional não pode conectar a qualquer recurso de rede e não pode autenticar ao domínio de Active Directory da rede. O computador 
pôde conectar ontem. Nenhum outro usuário está informando um problema hoje. Você verifica que o computador é conectado corretamente 
à rede e que pode pingar seu endereço de loopback. Você descobre que o computador está usando o endereço de IP 169.254.131.217 e o 
subrede mascaram 255.255.0.0. Você precisa assegurar que o computador pode conectar para transmitir recursos em rede. O que deveria 
fazer você primeiro?  
 
A. Peça para um administrador reparar o servidor de DHCP da rede.  
B. instrua o usuário clicar com botão direito no ícone de conexão de rede e selecionar reparar no menu de atalho.  
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C. instrua o usuário rodar o ipconfig / all de uma janela de prompt de comando.  
D. Peça para um administrador que autorize o servidor de DHCP em Active Directory.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 171 Você é o suporte técnico da companhia. Um usuário relata que o computador dele com Windows XP Profissional não 
pode conectar a qualquer recurso de rede. Ele informou este problema mais cedo a outro técnico hoje. Aquele técnico fez uma mudança na 
configuração de TCP/IP dele. Porém, o computador do usuário ainda é incapaz de conectar a qualquer recurso de rede. A configuração de 
TCP/IP nova é mostrada na exibição.  

 
Você confirma que o endereço de TCP/IP do computador do usuário é válido para o subrede que contém o computador do usuário. A rede 
não contém um servidor de DHCP. Você precisa assegurar que o computador do usuário pode conectar para transmitir em rede recursos. O 
que deveria fazer você?  
 
A. Configure o computador para usar os endereços de IP corretos dos servidores de DNS na rede.  
B. Configure o computador para obter um endereço de IP automaticamente.  
C. Instrua o usuário rodar o comando ipconfig / registerdns.  
D. instrua o usuário rodar o comando ipconfig / renew .  
 
Resposta: A 
 
PERGUNTA 172 Você é o suporte técnico dos computadores da companhia.Um usuário relata que outros usuários de rede não podem 
conectar a uma pasta compartilhada no computador dele com Windows XP Profissional chamado Certkiller 1. Os outros usuários também 
estão usando computadores de cliente que rodam o Windows XP Profissional. Você confirma que a pasta foi compartilhada corretamente e 
que os outros usuários têm as permissões corretas. Você também confirma que Certkiller 1 tem o endereço de TCP/IP correto, máscara de 
subrede, gateway padrão, e servidor DNS. Você pode conectar a Certkiller 1 de seu computador com Windows 2000 Profissional usando o 
endereço de IP de Certkiller 1. Porém, você não pode conectar usando seu nome. Você precisa assegurar que outros usuários podem 
conectar a Certkiller 1 usando seu nome. Você não quer modificar qualquer outra comunicação entre Certkiller 1 e outros computadores de 
cliente. Como você deveria configurar as configurações de TCP/IP Certkiller 1? Para responder, configure a opção apropriada ou opções na 
caixa de diálogo na área de resposta.  

 

Resposta: Registre este endereço de conexão em DNS  
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QUESTÃO 173 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Na  segunda-feira pela manhã, um usuário relata que ele 
não pode conectar a qualquer site da Web na Internet. Ele pode conectar a recursos de rede internos através de nome. Outros usuários 
informam o mesmo problema. Nenhum usuário teve este problema na sexta-feira. Você roda o comando ping em seu computador e 
descobre que você pode conectar a um site da Web na Internet usando seu endereço de IP. Porém, você não pode conectar usando o 
nome do site da Web. Outro técnico o informa que o administrador de rede fez várias mudanças de configuração de rede durante o fim de 
semana. Você precisa assegurar que todos os usuários podem conectar a sites da Web na Internet. O que deveria perguntar você para o 
administrador de rede fazer?  
 
A. Corrigir a configuração do servidor DHCP.  
B. Corrigir a configuração do servidor DNS.  
C. Corrigir a configuração do servidor WINS.  
D. Corrigir a configuração de controlador de domínio.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 174 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores da rede usam uma máscara de 
subrede de Classe C e um endereço de IP privado. Todos os roteadores de rede usam o primeiro endereço de IP na gama de subrede. Um 
usuário relata que o computador com Windows XP Profissional não pode conectar a qualquer recurso de rede. Você confirma que o 
computador é conectado fisicamente à rede e pode pingar com seu próprio endereço loopback e seu próprio endereço de IP. Porém, não 
pode pingar nenhum outro endereço na rede.  
Você precisa assegurar que o computador pode conectar para transmitir recursos em rede. O que deveria fazer você?  
 
A. Configure o computador para usar o endereço de IP correto.  
B. Configure o computador para usar a máscara de subrede correta.  
C. Configure o computador para usar o gateway padrão correto.  
D. Configure o computador para usar os endereços corretos do servidor DNS.  
 
Resposta: B  

 

QUESTÃO 175 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Você precisa instalar o Windows XP Profissional em um 
computador de mesa novo e unir o computador ao nome de domínio de Active Directory Certkiller. com Durante o processo de  instalação, 
você entra com um endereço IP estático para o computador, gateway padrão, e servidor de DNS. Quando você tenta unir o computador ao 
domínio, você recebe a mensagem de erro seguinte": Um domínio inválido foi especificado. Você gostaria de proceder agora e tentar unir 
um domínio depois?" Você verifica que o nome de domínio é inserido corretamente e que o computador é fisicamente conectado à rede. 
Você pode logar no domínio de seu próprio computador. Você precisa unir o computador novo ao domínio e completar a instalação de 
Windows XP Profissional. O que deveria fazer você?  
 
A. Configure as propriedades de TCP/IP do computador novo para incapacitar o uso de um endereço de IP privado automático.  
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B. Configure as propriedades de TCP/IP do computador novo para usar o endereço de IP correto para o gateway padrão e servidor de DNS.  
C. Verifique com seu administrador de rede que o servidor de DHCP está rodando e on-line.  
D. Digite o nome de domínio como www. Certkiller. com ao unir o domínio.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 176 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A rede consiste em um domínio de Active Directory. Um 
usuário relata que o computador portátil com Windows XP Profissional não pode conectar a qualquer recurso de rede e não pode autenticar 
ao domínio. O computador pôde conectar ontem. Nenhum outro usuário está informando um problema hoje. A configuração IP do 
computador é mostrada na exibição  

 
Você verifica que o computador está conectado fisicamente à rede e que pode pingar seu endereço loopback e seu próprio endereço de IP. 
O computador também pode pingar todos os outros endereços IP na rede, mas não pode conectar a qualquer recurso de rede através de 
nome. Um administrador o informa que foram mudados os servidores DNS e DHCP. O que deveria fazer você primeiro?  
 
A. Peça para um administrador que repare o servidor de DHCP.  
B. Configure o computador do usuário para obter endereço do servidor DNS automaticamente.  
C. Ensine que o usuário rodar o comando ipconfig / renew de uma janela de prompt de comando.  
D. Peça para um administrador que autorize o servidor de DHCP no Active Directory.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 177 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A rede consiste em um nome de domínio de Active 
Directory Certkiller. com que contém um servidor de DNS. Todos os servidores executam o Windows Server 2003, e todos os computadores 
de cliente executam o Windows XP Profissional. Um usuário relata que o computador dele não pode conectar a qualquer recurso de rede e 
não pode autenticar ao domínio do Active Directory . O computador podia  conectar ontem. Nenhum outro usuário está informando o 
problema hoje. Você examina a conexão física do computador à rede. Você verifica que a conexão está correta e que o adaptador de rede 
do computador exibe uma luz de ligação. O computador é configurado para usar a configuração de IP seguinte:  
Endereço de IP: 192.168.0.102  
Máscara de subrede: 255.255.255.0  
Gateway padrão: 192.168.0.1  
Você confirma que esta configuração é válida na rede. Você precisa resolver  o problema. O que você deveria fazer?  
 
A. Ensine o usuário executar  o comando ping  loopback .  
B. Ensine o usuário executar  o comando o ipconfig /all .  
C. Assegure que o computador é configurado para usar um endereço de  DNS valido no servidor.  
D. Assegure que o computador é configurado para ter um arquivo de hosts  válido.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 178 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um usuário relata  que seu novo computador portátil com 
Windows XP não trabalha na rede de sua casa. Não conecta a sites da Web na Internet ou a outros computadores e dispositivos na rede de 
casa. A rede do escritório usa DHCP, e o computador trabalha corretamente quando conectado à rede de escritório. O usuário informa que 
a rede de casa dele usa endereços de IP na faixa 10.10.11.0/24, e que o ISP dele atribui/designa endereços estáticos a esses endereços 
IP. A configuração de TCP/IP para o computador é mostrada na exibição de Propriedades de TCP/IP.  
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A configuração de TCP/IP alternativa para o computador é mostrada na exibição da configuração alternativa  

 
Você precisa assegurar que o computador trabalhará corretamente quando conectado em rede.  
O que você deveria instruir ao usuário fazer?  
 
A. Configure a configuração alternativa  para usar o endereço de IP e outras configurações provenientes do ISP dele.  
B. Configure a 1ª configuração TCP/IP para usar o endereço IP e outras configurações fornecida com o ISP dele 
C. Instale um segundo adaptador de rede no computador, e use o adaptador de rede novo para conectar à rede de casa dele.  
D. Instale um segundo adaptador de rede no computador, e use o adaptador de rede novo para conectar à rede de escritório.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 179 Você é o suporte técnico da companhia. Um usuário relata  que o Windows XP dele não pode conectar a qualquer 
recurso de rede e não pode autenticar no Active Directory da rede. O computador podia se  conectar ontem. Nenhum outro usuário está 
informando o  problema hoje. Você verifica que o computador é conectado corretamente à rede e que retorna o endereço de  ping. Você 
descobre que o computador está usando o endereço de IP  169.254.131.217 e a mascara de sub-rede  255.255.0.0. Você precisa 
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assegurar que o computador possa se  conectar com os recursos da rede. Você solicita ao usuário selecionar o ícone de conexão de rede 
no menu atalho, mais este não esta funcionando. O que você deveria fazer logo? 
  
A.Solicite ao Administrador que repare servidor de DHCP da rede.  
B. solicita ao usuário selecionar o ícone de conexão de rede no menu atalho e selecionar reparar.  
C. Ensine o usuário executar o comando  ipconfig /all na  janela de prompt de comando.  
D. Solicite ao Administrador que autorize o servidor de DHCP da rede no Active Directory  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 180 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Seu sistema 
Windows XP Profissional é conectado diretamente à Internet por uma linha de DSL. O que você  deveria fazer  para parar todos os pacotes 
prejudiciais de entrar em seu computador?  
 
A. use ICF  ( Internet Connection FireWall) 
B. use ICS  
C. use ISA  
D. use Proxying  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 181 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS. Você possui o 
sistema Windows XP  que é conectado diretamente à Internet por uma linha de DSL. Como você habilita o filtro de pacotes e obtem/recebe  
liberação de dados prejudiciais que cheguem?  
 
A. Execute o Assistente de Instalação  de Rede.  
B. Execute o Assistente  de Conexão de Internet.  
C. Execute no Painel de controle - > Configurações de FireWall  
D. Execute no Painel de controle - > Configurações de Filtro  
E. Desconecte o cabo de rede  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 182 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia.  Um usuário relata  que o Windows XP dele não pode 
conectar a sites da Web na Internet. Você confirma que o computador do usuário pode conectar a todos os recursos internos através de 
nome. Você pode usar seu Windows XP  para conectar a um site da Web usando o endereço de IP, mas você não pode conectar usando o 
nome. Você descobre que todos os usuários de rede estão tendo o mesmo problema. Outro técnico o informa que um novo FireWall  foi 
instalado na noite anterior. Você precisa assegurar que todos os usuários possam conectar a sites da Web. O que  você deveria pedir para 
o Administrador para fazer?  
 
A. Configure o FireWall  para permitir tráfego de DNS.  
B. Configure o FireWall  para permitir tráfego de WINS. 
C. Configure o FireWall  para permitir tráfego de HTTP.  
D. Configure a o servidor de rede de DNS como um servidor raiz.  
E. Configure a o servidor de rede de DNS para permitir .  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 183 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente executam o Windows XP 
Profissional. Todos os usuários usam o  Microsoft Internet Explorer como o navegador da Web. O Robert e Laura são desenvolvedores de 
Web para a companhia. Robert está desenvolvendo uma aplicação de Web no computador dele que é nomeado RobertPC. Laura relata  
que ela não pode acessar a aplicação de Web  que esta no computador de Robert. Quando ela tentar acessar a aplicação de Web de 
Robert usando a Internet Explorer, ela recebe a mensagem de erro seguinte": DNS ou "Erro de Servidor. Você descobre que Robert pode 
acessar a aplicação de Web no computador dele, como também todos os recursos na rede. Quando você executa um comando ping de seu 
computador, você não pode conectar ao computador de Robert. Quando você tenta acessar a aplicação de Web de Robert de seu 
computador usando a Internet Explorer, você recebe a mensagem de erro corrente": DNS ou "Erro de Servidor. Você precisa assegurar que 
Laura pode acessar a aplicação de Web no computador de Robert. O que  você deveria fazer?  
 
A. Executar o comando  ipconfig /renew no computador de Robert.  
B. Ensine o Robert para parar e iniciar o serviço de  World Wide Web Publishing no computador dele.  
C. Ensine a Robert para assegure que o grupo Everyone  ter permissão de Controle total  para a pasta  Inetpub do  computador dele.  
D. Solicite ao Administrador para desabilitar Internet Conexão FireWall (ICF) nas propriedades da Conexão de Área Local no computador 
de Robert.  
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 184 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A companhia tem um escritório central e vários escritórios 
de filial. A rede consiste em um domínio de Active Directory. Um usuário remoto usa um Windows XP Profissional. Os usuários usam conta 
e é membro de um grupo de administradores local no computador dele. O usuário conecta à rede discando para um servidor de acesso 
remoto e autentica ao domínio. O usuário disca para vários escritórios de filial diferentes, dependendo em onde ele esteja localizado. O 
usuário relata que ele não pode configurar  a Internet Connection FireWall  (ICF) para uma nova conexão  dial-up. No passado ele habilitava  
ICF  Internet Connection FireWall . Você precisa assegurar que o usuário possa  habilitar ICF para uma nova conexão dial-up criada por ele. 
Quais ações você deveria executar? (Cada  resposta  representa parte da solução. Escolha dois.)  
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A. Solicite ao  Administrador que acrescente a conta do usuário no Grupo Local  de usuários Power  no computador do usuário.  
B. Solicite ao Administrador que modifique a Política de Grupo par que o usuário  possa  modificar a configuração de ICF no computador 
dele.  
C. Ensine o usuário a desabilitar a  Conexão de Internet Compartilha (ICS) Discovery Control  no computador dele.  
D. Ensine o usuário compartilhar a nova conexão dial-up usando Conexão de Internet que Compartilha (ICS).  
E. Ensine ao  usuário conectar com o  domínio.  
 
Resposta: B, E,  
 
QUESTÃO 185 Você é o suporte help desk da companhia . Certkiller. com usa o Windows XP Profissional como o OS   Do computador 
clientX você precisa se  conectar a um servidor de arquivos remoto mas ocorre falhas usando o nome de host do servidor. Embora as 
coisas funcionem bem usando o endereço IP. Que problema poderia ser?  
 
A. Problema de DNS  
B. Problema de DHCP  
C. Problema no Active Directory  
D. Problema de WINS 
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 186 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um de usuário de nome Susan relata que ela esta incapaz 
de conectar os recursos da rede do Windows XP dela. Você verifica que o cabo de rede esta conectado corretamente ao computador de 
Susan. Todos os outros usuários podem se conectar aos recursos da rede. Você precisa assegurar que o computador de  Susan possa se 
comunicar na rede. O que você deveria fazer ?  
 
A. Configure o computador para usar o endereço de IP correto dos servidores de DNS na rede.  
B Solicitar ao Administrador que adicione o recurso canônico (CNAME) registro para loopback para o servidor de DNS.  
C. Configure os arquivos de host  no computador para conter uma entrada para loopback que aponta a 127.0.0.1.  
D. Execute o comando ping 127.0.0.1 no computador. 
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 187 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um  usuário relata  que o Windows XP dele não pode 
conectar a um servidor de arquivos nomeado Certkiller SRV . O  computador do usuário pode conectar-se  a todos os outros recursos de 
rede através do nome. Você esta autorizado a  conectar a Certkiller SRVA de seu computador usando seu nome. Você também é capaz de 
pingar  Certkiller SRVA usando seu endereço de IP do computador do usuário. Porém, o computador do usuário não quer conectar ao 
Certkiller SRVA por nome. Você precisa assegurar que o computador do usuário possa se  conectar a Certkiller SRVA através de nome. O 
que  você deveria fazer?  
 
A. Configure o computador do usuário para usar os endereços de IP corretos dos servidores de DNS na rede.  
B. Edite os arquivos de Hosts  no computador do usuário e remova  a entrada para Certkiller SRVA.  
C. Configure o computador do usuário para usar o endereço de IP correto do gateway padrão para sua subrede local.  
D. Use o comando route para adicionar a rota estática para a  subrede que contém o computador do usuário para a subrede que contém 
Certkiller SRVA.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 188 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um  usuário relata que outros usuários de rede não podem 
conectar a uma pasta  compartilhada no computador Windows XP dele chamada Certkiller 2. Os outros usuários também estão usando 
computadores de cliente que executam  o Windows XP Profissional. Você confirma que a pasta de foi compartilhada corretamente e que os 
outros usuários têm a permissão correta. Você também confirma que Certkiller 2 tem o endereço de TCP/IP , máscara de subrede, gateway 
padrão, e servidor DNS correto. Você pode conectar a Certkiller 2 de seu computador Windows XP  Profissional usando o endereço de IP 
de Certkiller 2. Porém, você não pode conectar usando seu nome. Você precisa assegurar que outros usuários podem conectar a Certkiller 
2 usando seu nome. Você não quer modificar qualquer outra comunicação entre Cliente 1 e outro computador de cliente. Como você 
deveria configurar a configuração de TCP/IP no Certkiller 2?  Para responder, configure a opção apropriada ou opção na caixa de diálogo 
na área de resposta.  
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Resposta:  

 

QUESTÃO 189 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Um usuário relata  que o Windows XP dele não pode 
conectar a um servidor de arquivos nomeado Certkiller SrvD. O usuário é autenticado para conectar o Certkiller SrvD usando seu nome. 
Você esta autorizado a usar o seu computador Windows XP para conectar a Certkiller SrvD através de endereço de IP, mas não através de 
nome. Você descobre que Certkiller SrvD é um servidor baseado em  Unix. Certkiller SrvD executa software de compartilhamento de 
arquivos de forma que computadores de cliente possam se  conectar a eles. O Windows XP do usuário pode conectar a todos os recursos 
de rede  baseada em Windows por nome e por  endereço de IP. Outros usuários informam o mesmo problema de conexão com o Certkiller 
SrvD. Você precisa assegurar que todos os computadores possam se conectar a Certkiller SrvD por nome. O que você deveria fazer?  
 
A. Configure cada computador para usar modo NetBIOS para resolver nome.  
B. Configure os arquivos de Host  em cada computador de forma que isto não tenha uma entrada para Certkiller SrvD.  
C. Solicite a um Administrador que acrescente Certkiller SrvD ao banco de dados do servidor de DNS da rede.  
D. Solicite ao um Administrador  que acrescente Certkiller SrvD ao banco de dados do servidor WINS da rede.  
 
Resposta: C  
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QUESTÃO 190 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A companhia usa um servidor de VPN que suporta  PPTP e 
L2TP. Um usuário de um Windows XP precisa usar VPN para conectar à rede com  Internet quando ela viajar. No computador do Usuário, 
você configura uma conexão de rede que estabelece uma conexão de VPN ao servidor de VPN. Você testa a conexão, e a conexão é 
estabelecida. Algumas semanas depois, você aumenta segurança configurando o servidor de VPN para suportar somente certificado-
baseado em L2TP VPNs. A usuária relata que ela não pode estabelecer uma conexão ao servidor de VPN. Todos os outros usuários 
podem conectar com sucesso ao servidor de VPN. Você precisa assegurar que o usuário possa sempre estabelecer uma conexão como 
servidor de VPN. O que você deveria fazer?  
 
A. No computador do usuário, altere  o tipo de VPN para L2TP na aba de conexão VPN na rede.  
B. No computador do usuário, selecione o Uso da chave  pre-compartilhamento para autenticação checando a caixa de configuração IPSec 
para a conexão VPN.  
C. Ensine ao usuário importar a lista de revogação de certificado (CRL) recente no computador dela.  
D. Solicite ao Administrador que modifique as configurações FireWall  para permitir conexões de L2TP.  
 
Resposta: A 
 
QUESTÃO 191 Você trabalha como um administrador de rede a Certkiller. com. Seu chefe Dr King usa um laptop com Windows XP e usa 
dial-up quando ele esta fora do escritório. Agora Dr King precisa  conectar a dois locais diferentes sem mudar as propriedades de linha . Ela 
lhe diz que fixe este problema ASAP. Que ação você deveria tomar?  
 
A. Configurar um novo valor para a localidade nas  propriedades do modem. 
B. Ignore o pedido.  
 
Resposta: A 
 
  
QUESTÃO 192 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A rede inclui um servidor  Windows 2000 chamado 
Certkiller 1 que executa  Roteamento e  Access Remoto.  Certkiller 1 aceita conexão  dial-up e VPN. A rede tem duas políticas de acesso 
remoto, e a política para conexões de VPN tem prioridade mais alta que a política para conexão dial-up. Um dos executivos da Certkiller 
precisa acessar os arquivos dele armazenados na rede enquanto ele viajar. O executivo usa um computador portátil executando o Windows 
XP Profissional. O executivo tem atualmente uma conexão  dial-up nomeado LocalISP que lhe permite usar um número de telefone local 
para um ISP nacional. Você precisa configurar uma conexão para assegurar que o executivo pode acessar os arquivos dele usando a forma 
mais segura de criptografia de dados independente de sua localização. A conexão nova tem que permitir o uso da dial-up  existente. Quais 
as ações você deveria executar? (Cada  resposta corrente  faz parte da solução. Escolha dois)  
 
A. Crie uma conexão de VPN nova que especifica o endereço de IP de Certkiller 1.  
B. Crie um nova conexão  dial-up com o número de telefone de Certkiller 1.  
C. Configure a conexão de VPN nova para usar LocalISP para discar para outra conexão primeiro.  
D. Configure a conexão de VPN nova para usar a nova conexão dial-up para  discar Certkiller 1 primeiro.  
E. Configure  a nova conexão dial-up para usar regras de discagem.  
F. Configure  a nova conexão dial-up para usar a velocidade máxima do modem 57,600 bps.  
 
Resposta: A, D  
 
QUESTÃO 193 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente executam  o Windows 
XP Profissional. Microsoft Internet Explorer é o único navegador da Web instalado nos computadores de cliente. O nível de segurança para 
a zona de Internet é configurado como padrão  
 
Um usuário relata que quando ele tentar acessar um site da Web que contém uma aplicação, ele recebe a seguinte  mensagem de erro.  

 
Você precisa assegurar que o usuário possa acessar o site da Web e possa executar a aplicação. O que você precisa instruir ao usuário 
para entrar na  Opção em Painel de controle?  
 
A. Configure as configurações de  Privacidade como  Média.  
B. Configure aa configurações de  Privacidade como  Baixo.  
C. Acrescente a URL do site da Web à zona de segurança de locais confiaveis.  
D. Remova a URL do site da Web da zona de segurança de locais Restrito.  
 
Resposta: C  
 
QUESTÃO 194 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Certkiller. com que  vende computadores a usuários 
domésticos. A cliente Jack King  relata que ela não pode ver um site da Web depois que fez mudanças no Microsoft Internet Explorer. 
Quando ela tenta acessar o site da Web, ela recebe a seguinte mensagem de erro 
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 Ela também quer assegurar que sites da Web que contêm conteúdo ofensivo serão inacessíveis. Você descobre que o site da Web não 
contém conteúdo ofensivo e que o cliente estava autorizado a acessar o site da Web no passado. Você precisa assegurar que o cliente 
pode acessar o site da Web e que o computador dela restrinja acesso por outros sites da Web que contêm conteúdo ofensivo. O que  você 
deveria instruir o cliente  a fazer em Opções de Internet no Painel de controle?  
 
A. Na divisória conteudo, selecione os Usuários podem ver sites que não têm nenhuma caixa selecionada.  
B. Na divisória conteudo, acrescente o site da Web aos sites da Web aprovados.  
C. Mude as configurações  de segurança para alto.  
D. Mude a  configurações de privacidade para alto.  
 
Resposta: B  
 
QUESTÃO 195 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. Todos os computadores de cliente executam o Windows XP 
Profissional. Todos os usuários usam a Microsoft Internet Explorer como Browser da  Web.  Usuários acessam o site da Web pelo Certkiller. 
com.  Certkiller. com usa um certificado digital para segurança da informação sobre o site da Web. Um usuário relata que ela não consegue 
acessar site da CertKiller.com digitando www. Certkiller. com na barra de Endereço em Internet Explorer. Você precisa assegurar que o 
usuário possa acessar o Certkiller.com. O que você deveria fazer?  
 
A. Instale o certificado digital para o Wide World Importers no Internet Explorer.  
B. Ensine ao usuário clicar o botão de limpeza SSL  em Opções de Internet no Painel de controle.  
C. Fixe o nível de segurança Baixo para a zona de Internet.  
D. Ensine ao usuário digite https://www. Certkiller.com na barra de Endereço no Internet Explorer.  
 
Resposta: D  
 
QUESTÃO 196 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia.  Um usuário relata que 5 atalhos que ele adicionou na barra 
de ferramentas estão ocultos para visualização e só são acessíveis quando seleciona o menu de atalhos. O usuário quer selecionar 
qualquer atalho na barra de ferramentas de usando um click do mouse. Você precisa assegurar que o usuário pode selecionar cada atalho 
na barra de ferramentas com um click do mouse. Como você deveria configurar as propriedades da barra de ferramentas? Para  
Responder, configure a opção apropriada ou opção na caixa de diálogo na área de resposta.  
Resposta:  

 

QUESTÃO 197 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia. A rede consiste em um domínio no Active Directory. Todos 
os clientes executam o Windows XP Profissional. Um usuário que trabalha de casa na sexta-feira o chama e informa um problema no 
computador dele. Você ensina ao usuário lhe enviar um convite de Assistência  Remota para então você poder ajudar a resolver o 
problema. O usuário disca do ISP dela de uma segunda linha telefônica enquanto ela está no telefone com você. Ela envia um convite de 
Assistência  Remota, e então lhe fala que ela desconecta do ISP. Você recebe o convite em seu computador. Você instrui ao usuário para 
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reconectar o  ISP. Após você aceitar o convite, você não pode conectar-se  ao computador do usuário. Você precisa estabelecer uma 
conexão de Assistência Remota com o computador do usuário. O que você deveria fazer?  
 
A. Ensine o usuário enviar um  novo convite de Assistência Remota e permanecer conectado ao ISP dela. Do seu computador, aceite o 
convite novo.  
B. Solicite ao Administrador que acrescente seu domínio na conta do usuário para o Grupo Remoto de Desktop do Usuário.  
C. Execute um acesso remoto do seu computador para estabelecer  uma conexão para o computador do usuário. 
D. Ensine o usuário para  selecionar  Permita usuários para conectar remotamente  nesse computador na caixa de seleção de computador 
no...............  
 
Resposta: A 
 
 
QUESTÃO 198 Você é o suporte técnico dos computador es da companhia.  A rede consiste num Domínio Active Directory nomeado 
Certkiller.com. Um usuário relata que o Windows XP dele não pode conectar-se a qualquer recurso da rede e não pode autenticar-se no 
domínio. O computador estava habilitado para conexão ontem. Nenhum outro usuário estala relatando e problema hoje. 
A configuração de IP do computador é mostrada na exibição. 
 

 
Você verifica que o computador esta fisicamente conectado a rede e que este pode pingar e o endereço esta retornando e este possui 
endereço IP. O computador também pode pingar para todos os outros endereços IP na rede, mais não pode conectar  para nenhum 
recursos da rede por nome. Um Administrador informa para você que os servidores de DNS e DHCP foram movidos pra diferentes 
subredes noite passada. Você precisa assegurar que os computadores dos usuários possam se conectar aos recursos da rede e autenticar-
se no Domínio. Que deveria você fazer em 1º.  
 
 
A. Solicite ao Administrador para reparar o servidor de DHCP.  
B. Configure o computador do usuário para obter automaticamente o endereço no servidor de DNS.  
C. Ensine ao usuário executar o comando  ipconfig /renew no prompt do comando.  
D. Solicite ao Administrador que autorize o servidor de DHCP no Active Directory. 
Resposta: B  


