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Tópico 1, Configurando e solucionando problemas com 
aplicativos (41 questões) 
Seção 1: Configurar e solucionar problemas com o Office (3 
questões) 
 
1- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e o Microsoft Office XP. A 
companhia utiliza o Microsoft Exchange Server 2003 para todos os serviços de 
mensagens. Todos os usuários acessam o e-mail utilizando o Microsoft Outlook 
2002. 
 
 Um usuário informa que estará em férias e quer que o Outlook responda 
automaticamente as mensagens da caixa de entrada. O usuário informa que o 
seu computador estará desligado enquanto estiver em férias. O usuário quer 
que o Outlook responda aos remetentes que estará em férias durante duas 
semanas. 
 
 Você precisa certificar que o usuário configurou com sucesso a resposta 
automática para os remetentes. 
 
 O que você deveria orientar o usuário a fazer? 
 
 A) Habilitar o assistente Fora do Escritório. 
 B) criar uma nova regra que responda a todas as mensagens entrantes. 
 C) usar o assistente de tarefas agendadas para criar uma tarefa que abra o 
Outlook todas as manhãs. 
 D) Delegar permissões na sua caixa de entrada para um colega de trabalho. 
Instruir o colega de trabalho a abrir a caixa de entrada do usuário no Outlook. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Habilitar o Assistente Fora do Escritório irá permitir ao usuário 
configurar uma mensagem para responder automaticamente para usuários quando em 
férias. Veja o gráfico Abaixo: 
 



 

 

Sobre o gerenciamento automático de sua caixa de entrada 
enquanto estiver em ausência temporária  

Este recurso requer que você esteja usando uma conta de e-mail do Microsoft Exchange 
Server. 

Se não pretender verificar seu e-mail enquanto estiver em ausência temporária, use o 
Assistente de aviso de ausência temporária para gerenciar sua caixa de entrada. 
Você pode responder automaticamente às mensagens de entrada. Você também pode 
criar regras que gerenciem automaticamente as mensagens de entrada, informando o 
Microsoft Outlook da ação a ser executada com elas. Por exemplo, você pode criar regras 
que movam ou copiem automaticamente mensagens para outras pastas, excluam 
mensagens, enviem respostas personalizadas etc. 

Se você criar regras, é importante que entenda o modo como elas serão aplicadas pelo 
Outlook. 

Como as regras são aplicadas 

As regras são aplicadas na ordem em que aparecem, começando de cima para baixo na 
lista de regras da caixa de diálogo Assistente de aviso de ausência temporária. 

Se você selecionar mais de uma condição na caixa de diálogo Editar regra, a regra será 
aplicada apenas nas mensagens que atenderem a todas as condições. Por exemplo, se 
você especificar Laura Machado como remetente (condição) e "Reunião de Marketing" 
(condição) na caixa Assunto, a regra será aplicada apenas nas mensagens que 
atenderem às duas condições. 

No entanto, se você definir vários critérios para uma condição, a regra será aplicada às 
mensagens que atenderem a um dos critérios contidos nessa condição. Por exemplo, se 
especificar "Carina Terra;Gustavo Camargo" na caixa De, a regra será aplicada às 
mensagens que forem enviadas por Carina Terra ou Gustavo Camargo. 

 

Responder automaticamente às mensagens de entrada durante a 
ausência temporária 



 

Este recurso requer que você use uma conta de e-mail do Microsoft Exchange Server. A maioria das 
contas de e-mail pessoais feitas através de um Provedor de serviços de Internet (ISP) são contas 
POP3 e não oferecem suporte para esse recurso. 

1. No menu Ferramentas, clique em Assistente de aviso de ausência temporária.  

Observação  O comando Assistente de Ausência Temporária não é exibido, a menos que 
você esteja usando uma conta de e-mail do Exchange Server. 

2. Clique em Estou atualmente fora do escritório.  
3. Na caixa Responder automaticamente somente uma vez a cada remetente com o 

seguinte texto, digite a mensagem que você deseja enviar às outras pessoas enquanto estiver 
fora do escritório.  

4. Se desejar, crie regras para gerenciar seus e-mails de entrada.  

Como criar regras 

1. No menu Ferramentas, clique em Assistente de aviso de ausência temporária.  

Observação  O comando Assistente de Ausência Temporária não é exibido, a menos 
que você esteja usando uma conta de email do Exchange Server. 

2. Clique em Adicionar regra.  
3. Em Quando uma mensagem que satisfizer as seguintes condições chegar, 

especifique as condições da regra às quais a mensagem deve atender para que a ação ocorra.  
4. Para especificar mais condições, clique em Avançado, selecione as opções desejadas 

e, em seguida, clique em OK.  
5. Para especificar que essa regra seja a última aplicada, marque a caixa de seleção 

Não processar regras subseqüentes.  
6. Em Executar estas ações, selecione as opções desejadas. Você pode selecionar 

mais de uma opção.  

Observação 
Se você especificar que uma mensagem deve ser excluída, as regras aplicadas após a regra de 
exclusão na lista de regras da caixa de diálogo Assistente de aviso de ausência temporária não 
afetarão a mensagem. 
 
 
 
 Respostas Incorretas: 
 
 B) Criar uma nova regra é desnecessário. Desde que o Assistente Fora do 
Escritório seja destinado a esta tarefa, a regra não é a melhor solução. Em adição, uma 
regra irá apenas determinar como o e-mail entrante é manuseado, mas não irá 
responder automaticamente aos usuários. 
 C) Abrir o Outlook não irá responder a quaisquer usuários. Simplesmente abrindo 
o Outlook não fará nada com as mensagens uma vez abertas, e se o Outlook não está 
fechado, irá continuar a abrir todos os dias enquanto o usuário estiver fora. Quando o 
usuário retornar, ele terá quatorze cópias do Outlook abertas! 
 D) Delegar a caixa de entrada a um colega irá funcionar, mas apenas se enviar 
sob permissão estiver garantido, e o colega de trabalho teria de reenviar cada e-mail 
enviado. Este é um fardo para um colega, e não é a melhor solução para a questão. 
 
 



2- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e o Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário informa que o Microsoft Word utiliza o dicionário inglês dos 
Estados Unidos para correção ortográfica. No entanto, este dicionário não 
contém diversos termos específicos da indústria que são utilizados em seu 
documento. 
 
 O usuário quer que o Word reconheça estas palavras automaticamente 
quando digitadas corretamente, ao invés de sublinhá-las como palavras mal 
escritas. 
 
 Você precisa se certificar que o Word não sublinhe estas palavras 
específicas da indústria como mal escritas. 
 
 O que você deveria orientar o usuário a fazer? 
 
 A) clique com o botão direito no ícone de status gramática e ortografia na parte 
inferior da janela do Microsoft Word. Selecione opções do menu de contexto. Então clique 
no botão Checar documento. 
 B) Criar um arquivo texto que contém as palavras desejadas. Abra a caixa de 
diálogo opções. Então especifique a localização do arquivo de texto no caminho 
ferramentas na guia localização do arquivo. 
 C) abra a caixa de diálogo Opções. certifique que sugerir com base no dicionário 
principal somente esteja selecionado na guia gramática e ortografia. 
 D) Abrir a caixa de diá logo Opções. Criar um dicionário customizado. Então clicar 
com o botão direito nas palavras desejadas no documento e selecionar Adicionar do 
Dicionário do menu de contexto. 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: a questão testa o seu conhecimento de como o Word manipula 
palavras não encontradas no dicionário principal. Não há forma de saber isso sem que 
seja fazendo. A resposta listada é o meio correto de fazer isto. A Microsoft cria um 
arquivo personalizado .dic para você quando o Word é instalado. Este é o arquivo 
personalizado de dicionário. 
 
 Respostas Incorretas: 
 

A) não existe tal ícone chamado status de gramática e ortografia. E mesmo se 
tivesse Clicar em documento iria apenas comparar as palavras no documento contra as 
do arquivo do dicionário principal. Uma vez que as palavras personalizadas não aparecem 
no dicionário principal, elas continuarão a aparecer como não identificadas. 
 B) não existe forma de especificar um dicionário personalizado a partir da guia de 
localização do arquivo. Esta guia é para itens como localização de salvamento de 
arquivos, localização de modelos, etc. Abaixo está a guia de localização do Office 2003, 
mas para o Office XP é exatamente o mesmo. 



 
 
   
 C) se certificar que somente a verificação da caixa a Sugerir com base no 
dicionário principal esteja marcada é exatamente o oposto do que precisa ser feito. SE 
esta caixa estiver selecionada, o Word jamais irá checar quaisquer documentos fora do 
dicionário principal, e as palavras específicas de indústria serão sempre marcadas como 
incorretas mesmo se um dicionário personalizado estiver especificado. 
 

Criar e usar dicionários personalizados 
 
Para evitar que o Microsoft Word questione a ortografia das palavras que não estão no 
dicionário principal, você pode usar um dicionário personalizado. O Word compartilha os 
dicionários personalizados com outros programas da Microsoft, como o Microsoft Outlook. 
 
Dicionário personalizado (dicionário personalizado: uma lista de palavras que não 
aparecem no dicionário padrão que um autor deseja que o verificador ortográfico aceite 
como corretas.). 

Criar ou adicionar um dicionário personalizado 

Criar um novo dicionário personalizado 

1. No menu Ferramentas, clique em Opções e, em seguida, clique na guia 
Ortografia e gramática.  

2. Clique em Dicionários personalizados.  
3. Clique em Novo.  
4. Na caixa Nome do arquivo, digite um nome para o dicionário personalizado.  
5. Clique em Salvar.  
6. Na caixa Lista de dicionários, selecione o novo dicionário personalizado.  



7. Ativar o dicionário personalizado. Observe afigura abaixo: 

 

 

Como ativar o dicionário personalizado 

1. Na caixa de diálogo Dicionários personalizados, certifique-se de que a 
caixa de seleção ao lado do nome do dicionário está selecionada.  

2. Na guia Ortografia e Gramática, desmarque a caixa de seleção Sugerir 
a partir do dicionário principal.  

Adicionar um dicionário personalizado já lançado 

A caixa de diálogo Dicionários personalizados lista os dicionários personalizados 
disponíveis que o Word pode usar para verificar a ortografia. Se o dicionário que você 
quer usar — por exemplo, um que você comprou de terceiros — está instalado no seu 
computador mas não está listado na caixa Lista de dicionários, você pode adicioná-lo. 

Se precisar de ajuda para instalar um dicionário de terceiros, consulte as instruções de 
instalação para aquele dicionário. 

1. No menu Ferramentas, clique em Opções e, em seguida, clique na guia 
Ortografia e gramática.  

2. Clique em Dicionários personalizados.  
3. Se o dicionário personalizado que você deseja não está na caixa Dicionários 

personalizados, clique em Adicionar.  
4. Localize a pasta que contém o dicionário personalizado que deseja. Os locais 

padrão para os dicionários personalizados são:  

5. Se quiser que esse seja seu dicionário padrão, clique no nome do dicionário e, em 
seguida, clique em Alterar padrão. 



6. Ativar o dicionário personalizado.  

Como ativar o dicionário personalizado 

1. Na caixa de diálogo Dicionários personalizados, certifique-se de que a 
caixa de seleção ao lado do dicionário está selecionada.  

2. Na guia Ortografia e Gramática, desmarque a caixa de seleção Sugerir 
a partir do dicionário principal.  

Dica 

Se você está usando a verificação automática de ortografia, aqui está uma forma ainda 
mais rápida de adicionar uma palavra a um dicionário personalizado: clique com o botão 
direito do mouse em uma palavra com um sublinhado ondulado vermelho e, em seguida, 
clique em Adicionar ao dicionário  no menu de atalho. 

 
 
 
3- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e o Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário informa que quando ele rola por um documento do Microsoft 
Word que contêm gráficos, a exibição se torna corrompida. 
 
 Você precisa se certificar que os gráficos não apareçam corrompidos 
quando o usuário rola por um documento do Word. 
 
 O que você deveria fazer primeiro? 
 
 A) criar um novo perfil de usuário. 
 B) ajustar as configurações de vídeo para 256 cores. 
 C) ajustar a aceleração do ponteiro do mouse para um valor menor.  
 D) Ajustar a aceleração de hardware do adaptador de vídeo para uma 
configuração inferior. 
 
 
 Resposta: D 
 

Subseção, responda às questões do usuário final relacionadas a 
configurar os aplicativos do Office (0 questões) 
Subseção, configurar opções de compatibilidade aplicativo (1 
questão) 
 
1- Você é um técnico de suporte do TestKing. Um usuário na companhia 
atualiza seu computador do Windows 98 para o Windows XP Professional. 
 
 O usuário informa que um aplicativo customizado de missão crítica não 
funciona mais em seu computador. Ele informa que o aplicativo não inicializa, 
mas não exibe nenhuma mensagem de erro. 
 
 Você descobre que o aplicativo é um aplicativo Windows 32-bits que não 
utiliza o registro do Windows. Você confirma que o aplicativo é compatível com 
o Windows XP Professional. 
 Você precisa se certificar que a aplicação customizada possa rodar com 
sucesso no computador do usuário. 



 
 O que você deve fazer? 
 
 A) instruir o usuário a iniciar um aplicativo utilizando o comando iniciar. 
 B) Instruir o usuário a modificar as propriedades do arquivo .exe do aplicativo 
para que rode no modo de compatibilidade com o Windows 98. 
 C) pedir a um administrador para reiniciar a conta no computador de domínio para 
o usuário do computador. 
 D) adicionar a conta de usuário remotamente ao grupo de administradores locais 
no computador do usuário. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: O usuário atualizou o computador a partir do Windows 98 para o 
Windows XP. O aplicativo não iniciará e não exibirá uma mensagem de erro. Ele precisa 
rodar em modo de compatibilidade para funcionar. Observe a figura abaixo: 
 

 
 
 
1- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicações para 
desktop. Você instala um programa que instala seu próprio aplicativo no Painel 
de Controle. O que você deveria fazer para mudar a categoria na qual esta 
aplicação no Painel de Controle aparece? 
 
 A) Editar o Registro 
 B) utilizar o assistente para adicionar ou remover programas 



 C) Definir uma nova política de substituição de grupos. 
 D) Isso não pode ser feito. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: alguns programas e dispositivos e instalam suas próprias aplicações 
no painel de controle. Esses aplicativos deveriam ir na categoria apropriada. Se você 
selecionar categorias> visualizar, mas os aplicativos não escritos dentro das 
especificações do Windows XP poderão não aparecer nas categorias apropriadas. Se você 
quer mudar a categoria na qual um aplicativo aparece, você pode fazer isto editando o 
registro. 
 
 
2- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os clientes executam o 
Windows XP Professional. A rede consiste em um domínio Active Directory. 
 
 Um usuário informa que sua aplicação de pesquisa não está disponível. 
Você descobre que o usuário acabou de trocar de trabalho e todas as suas 
aplicações anteriores estão disponíveis e funcionando perfeitamente. Você 
descobre também que o software do departamento de pesquisa é mantido 
manualmente. Todos os outros departamentos utilizam Política de Grupos para 
lançar e controlar o software. 
 
 Você precisa se certificar que o aplicativo de pesquisa roda perfeitamente 
no computador do usuário. 
 
 O que você deve fazer? 
 
 A) Rodar o comando secedit no computador do usuário. 
 B) Rodar o comando gpupdate no computador do usuário. 
 C) Instalar o aplicativo de pesquisa no computador do usuário 
 D) configurar uma nova política de restrição de software do computador do 
usuário. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: Visto que o software para o departamento de pesquisa é mantido 
manualmente, este é o único caminho para completar a tarefa. 
 
 
3- Você é um técnico de suporte do TestKing. Um cliente utiliza o Microsoft 
Word no seu computador doméstico para produzir propostas. O computador do 
cliente executa o Windows XP Professional e o Microsoft Office XP. 
 
 O usuário informa que encontra problemas freqüentemente com 
características específicas do Word. Você descobre que o problema é o endereço 
numa correção do Office. 
 
 Você precisa se certificar que o cliente instala a correção certa. 
 
 O que você instruiria o cliente a fazer? 
 
 A) Visite o site da Microsoft Windows Updates. Procure e instale todas as 
atualizações disponíveis. 
 B) Visite o site Microsoft Office Products Updates. Procure e instale todas as 



atualizações disponíveis 
 C) Selecionar o assistente detectar e reparar a partir do menu ajuda no Microsoft 
Word. 
 D) Reparar o Microsoft Word utilizando adicionar ou remover programas no painel 
de controle. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: o cliente tem um problema com o Word. Este problema foi endereçado 
em uma correção lançada, então escolher B é a única opção. 
 
 
4- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e o Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário informa que ele não consegue instalar um novo template do 
Microsoft Word em seu computador utilizando Adicionar ou Remover Programas 
no Painel de Controle. Ele afirma que primeiro foi pedido o CD, e ele pôs o CD no 
drive de CD-ROM. No entanto, ele recebe uma mensagem de erro indicando que 
o pacote do Instalador do Windows  (Windows Installer package) não pôde 
achar o template. 
 
 Você descobre que o usuário acaba de instalar um novo disco rígido em 
seu computador. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário pode instalar o novo template. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A) trocar a letra de drive para C:. 
 B) trocar a extensão do arquivo para .msi. 
 C) trocar o nome do arquivo para Normal.dot. 
 D) Trocar o caminho da letra de drive para apontar para o CD-ROM. 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: O usuário instalou um novo disco rígido. Isso causou a troca da letra 
do drive que se refere ao CD-ROM. 
 
 
5- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Você quer utilizar os aplicativos dentro do Painel de Controle. 
Classifique este comentário: você pode iniciar a maior parte dos aplicativos do 
Painel de Controle através da linha de comando. 
 
 A) Verdadeiro 
 B) falso. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Embora o painel de controle prover meios satisfatórios de acesso as 
configurações que você faz ocasionalmente, em muitos casos você pode utilizar uma 



linha de comando para ir diretamente guia de interesse, economizando outro clique. você 
pode usar essas linhas de comando em um prompt de comando também. 
 
 
6- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Você planeja adquirir um novo computador compatível com a 
tecnologia OnNow. Qual destes itens é um requerimento? 
 
 A) ACPI 
 B) APM 
 C) RDP 
 D) ASR 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: nos computadores totalmente compatíveis com a Interface de Energia 
e Configuração Avançada (ACPI), o sistema operacional mantém controle confiável e 
eficiente da energia fornecida para seu monitor, unidades de disco, periféricos, e 
componentes da placa mãe, reduzindo apropriadamente a energia para esses 
componentes quando seu computador estiver inativo. 
 

Visão geral sobre ACPI 
 
A interface de energia e configuração avançada (ACPI) é uma especificação de indústria 
aberta que define uma interface de hardware extensível e flexível para a placa de 
sistema. Os designers de software usam essa especificação para integrar recursos de 
gerenciamento de energia em um sistema de computador que inclui hardware, sistema 
operacional e software de aplicativo. Essa integração permite ao Windows determinar 
quais aplicativos estão ativos e lidar com todos os recursos de gerenciamento de energia 
para periféricos e subsistemas de computadores. 
 
A ACPI permite ao sistema operacional supervisionar o gerenciamento de energia em 
uma ampla faixa de computadores portáteis, de mesa, servidores e periféricos. 
 
A ACPI é a base para a iniciativa da indústria OnNow que permite aos fabricantes de 
sistema produzir computadores inicializados com um simples toque no teclado. 
 
O design da ACPI é essencial para que se possa tirar total proveito do gerenciamento de 
energia e do recurso Plug and Play no Windows. Se você não tem certeza se o seu 
computador está em conformidade com os padrões da ACPI, verifique a documentação 
do fabricante. Para alterar as configurações de energia que tiram proveito da ACPI, use 
Opções de energia no Painel de controle. 
 
Durante a instalação do Windows, a ACPI será instalada apenas se todos os componentes 
presentes oferecerem suporte ao gerenciamento de energia. Alguns componentes, 
principalmente os de legado, não oferecem suporte ao gerenciamento de energia, o que 
pode resultar em comportamento inconsistente com o gerenciamento avançado de 
energia (APM) ou impedir que a ACPI seja instalada. Entre tais componentes estão os de 
arquitetura padrão da indústria (ISA) e BIOS desatualizado. 
 
 
 
7- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 



TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Você planeja adquirir um novo computador compatível com a 
tecnologia OnNow. Qual destes é um padrão que põe o controle de energia 
completamente no controle do XP? 
 
 A) ACPI 
 B) APM 
 C) RDP 
 D) ASR 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: a vantagem do ACPI sobre o APM é que o ACPI põe em o controle de 
energia completamente no controle do sistema operacional. Por causa que o ACPI é uma 
especificação do sistema operacional, o Windows XP pode prover uma abordagem 
consistente ao gerenciamento de energia através de todos os sistemas compatíveis com 
o ACPI por tanto assegurando confiabilidade enquanto reduz custos de treinamento e 
perplexidade de usuário. Com aplicativos desenvolvidos para ACPI, um sistema 
compatível com o ACPI pode detectar o status de programas arrendados ou sendo 
executados e coordenar as transições de energia entre aplicativos assim como hardware. 
 
Nota 
Veja Visão Geral Visão geral sobre ACPI. Pág. 10. 
 
 
 
8- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Você planeja atualizar o BIOS para atualizar seu sistema de APM para 
suportar ACPI. O que você deveria fazer para seu XP funcionar perfeitamente? 
 
 A) Reinstalar o Windows XP depois de fazer o upgrade. 
 B) reinstalar o Windows XP antes de fazer o upgrade. 
 C) modificar o HAL depois do upgrade. 
 D) recriar um novo HAL feito à mão antes do upgrade. 
 E) nenhuma das anteriores. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: Se você utiliza uma atualização de BIOS para atualizar um sistema a 
partir de APM e para suporte ACPI, você precisa reinstalar o Windows XP após a realizar 
o upgrade. É porque o ACPI depende de uma HAL ACPI, que você consegue obter apenas 
reinstalando o Windows. Você pode realizar uma instalação de atualização. 
 

Atualizar o BIOS do computador 

Antes de iniciar a atualização, obtenha e instale a atualização do BIOS (basic input 
output system) mais recente para seu computador com o fabricante do seu computador. 
Caso atualize o BIOS após a atualização do computador, talvez você precise reinstalar o 
Windows XP para poder usar os recursos, como o ACPI (Suporte para a Interface de 



Energia e Configuração Avançada) no BIOS. Atualize o firmware em todos os dispositivos 
antes de iniciar a atualização, se possível. 
 
Aviso: Se atualizar o BIOS com uma versão incorreta para sua placa-mãe específica, 
poderá danificá-la severamente. Por isso, não trabalhe com o BIOS do computador, a 
menos que saiba muito bem como fazer isso ou tenha lido todas as instruções sobre 
como fazer isso com segurança. 
 
 
9- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Você está instalando uma nova configuração do XP e você gostaria de 
especificar qual HAL instalar. O que você deveria fazer? 
 
 A) Inicializar (Ou da o boot) a partir do CD do Windows XP para iniciar o Setup. 
No ponto em que aparece uma mensagem dizendo "Pressione f6 se precisar instalar um 
driver SCSI ou RAID de terceiros", pressione F5. 
 B) Inicializar (Ou da o boot) a partir do CD do Windows XP para iniciar o Setup. 
neste ponto em modo texto onde uma mensagem aparece na parte inferior da tela 
dizendo: "Pressione F6 se precisar instalar um driver SCSI ou RAID de terceiros”, 
pressione F6 
  C) Inicializar (Ou da o boot) a partir do CD do Windows XP para iniciar o Setup. 
neste ponto em modo texto onde uma mensagem aparece na parte inferior da tela 
dizendo: "Pressione F6 se precisar instalar um driver SCSI ou RAID de terceiros”, 
pressione F8 
 D) Inicializar (Ou da o boot) a partir do CD do Windows XP para iniciar o Setup. 
neste ponto em modo texto onde uma mensagem aparece na parte inferior da tela 
dizendo: "Pressione F6 se precisar instalar um driver SCSI ou RAID de terceiros”, 
pressione F10 
 E) nenhuma das anteriores. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: para especificar qual HAL instalar, siga estes passos:  
 1. Inicializar a partir do CD do Windows XP para iniciar o setup. 
 2. no modo texto no momento em que a mensagem na parte inferior da tela 
dizendo: “pressione F6 se você precisa instalar um driver SCSI ou RAID de terceiros", 
pressione F5. 
 
 
10- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Você tem problemas para habilitar APM em seu computador. O que 
você deveria fazer? 
 
 A) Instalar o dispositivo de nó de interface de NT  Apm/legado 
 B) Fazer um upgrade de BIOS e tentar novamente 
 C) Ao inicializar, pressionar F6 e aplicar um update de bios APM 
 D) primeiro desabilitar ACPI e então tentar novamente. 
 E) nenhuma das anteriores. 
 
 



 Resposta: A 
 
 Explicação: se você não consegue habilitar o APM, instalar o dispositivo de nó de 
interface NTApm/Legacy deve resolver o problema. Para fazer isto, execute o assistente 
para adicionar hardware. Na lista de hardware instalado, selecione adicionar novo 
hardware.  selecione instalação manual, então na lista dos tipos de hardware comuns, 
selecione o dispositivo de nó de interface NT  Apm/Legacy. Observe A figura abaixo: 
 

 
 
 
11- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Seu usuário requisita que você instale o dispositivo de nó de interface 
de NTApm/legado em seu sistema. Como você procederia? 
 
 A) Executar o Assistente de Instalação de Hardware e selecionar instalação 
manual. 
 B) executar o assistente de instalação de hardware e selecionar detecção 
automática ou 
 C) editar o registro 
 D) você não deveria fazer isso por ele. - isso nunca é recomendado. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: se você não consegue habilitar o APM, instalar o NTApm/legado 
dispositivo de nó de interface pode solucionar o problema. Para fazer isto, execute o 
assistente de instalação de hardware. Na lista do assistente de hardware instalado, 
selecione adicionar novo dispositivo. Selecione instalação manual então na lista dos tipos 
de hardware comum, selecione o dispositivo de nó de interface NTApm/Legacy. Observe 
afigura abaixo: 



 

 
 
 
12- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Você está configurando o gerenciamento de energia em seu 
computador. Para a característica de gerenciamento de energia do XP funcionar 
perfeitamente, você deveria ______ as características de gerenciamento de 
energia no BIOS de seu computador. 
 
 A) Desabilitar 
 B) Habilitar 
 C) Instalar 
 D) Remover 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: para que as características de gerenciamento de energia do Windows 
XP funcionem perfeitamente, você deveria desabilitar todas as características de 
gerenciamento de energia no BIOS do computador. Com ACPI, o gerenciamento de 
energia deve estar sob o exclusivo controle do sistema operacional. Quando o sistema 
operacional e BIOS conflitam pelo controle, com freqüência resultam problemas. 
 
Nota 
Veja Visão Geral Visão geral sobre ACPI. Pág. 10. 
 
 
13- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 



maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Você está configurando o gerenciamento de energia em seu 
computador XP com ACPI, o gerenciamento de energia deveria estar totalmente 
sob o comando do: 
 
 
 A) Sistema Operacional. 
 B) sistema operacional e BIOS. 
 C) o BIOS 
 D) o chipset da placa mãe 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Para que o gerenciamento de energia do Windows XP funcione 
perfeitamente, você deveria desabilitar toda a característica de gerenciamento de energia 
do BIOS de seu computador.  Com ACPI, o gerenciamento de energia deve estar sob o 
controle exclusivo do sistema operacional. Quando o sistema operacional e BIOS 
conflitam pelo controle, com freqüência resultam problemas.  
 
Nota 
Veja Visão Geral Visão geral sobre ACPI. Pág. 10. 
 
 
 

Subseção, Configurar e resolver problemas com configurações 
de conta de e-mail (2 questões). 
 
1- Você é o especialista de suporte a aplicações do TestKing.com. O 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações para 
desktop. Múltiplas identidades foram criadas em seu OE (Outlook Express). No 
entanto, o OE (Outlook Express) sempre retorna à identidade que estava em 
uso quando o programa foi encerrado. O que você deveria fazer para mudar este 
comportamento? 
 
 A) editar o registro. 
 B) editar as configurações os locais do Outlook Express 
 C) configurar as obsessões do servidor de e-mail para o Outlook Express 
 D) editar as opções de leitura de e-mail do Outlook Express. 
 E) Não há nada que você possa fazer sobre isso. 
 
 
 Resposta: E 
 
 Explicação: Na abertura, o Outlook Express sempre retorna à identidade que 
estava em uso quando o programa foi fechado. Independentemente de como a caixa de 
diálogo gerenciar identidades está preenchida. Para alternar entre identidades, escolha o 
menu Arquivo, alternar identidade. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
 
O que são identidades? 
 
A criação de identidades é uma forma de várias pessoas usarem o Outlook Express e o 
catálogo de endereços no mesmo computador. Por exemplo, você e um parente podem 
compartilhar um computador. Se cada um criar uma identidade, vocês poderão ver o 
próprio e-mail e seus contatos ao fazer logon com suas identidades. Após a criação de 
sua identidade, você pode organizar seus contatos da forma que desejar através da 
criação de subpastas. 
 
Normalmente, as identidades são criadas enquanto você está usando o Outlook Express 
(ou outros aplicativos que usam identidades). Você só poderá criar identidades no 
catálogo de endereços quando abri-lo no menu Iniciar em vez de no Outlook Express. 
Para abrir o catálogo de endereços no menu Iniciar, clique em Iniciar, aponte para 
Todos os programas, aponte para Acessórios e clique em Catálogo de endereços. 
 
 
2- Qual característica do Outlook Express permite que múltiplos usuários 
enviem e recebam e-mail, cada um utilizando uma conta em separado? 
 
 A) Identidades 
 B) compartilhamento  de grupos 
 C) troca rápida de usuário 
 D) conta virtual 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: A característica de identidades do Outlook Express permite múltiplos 
usuários enviar e receber e-mail, cada um utilizando uma conta em separado. Se sua 



família compartilha uma mesma conexão de Internet, você pode deixar cada membro 
gerenciar suas próprias mensagens utilizando o Outlook Express. 
 
Veja “O que são Identidades?” pagina 17. 
 

 
Seção 2: Configurar e solucionar problemas com o Internet 
Explorer (5 questões) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam o 
Internet Explorer como navegador. 
 
 Um usuário informa que seus web sites favoritos estão difíceis de 
localizar. O usuário recentemente adicionou diversas centenas de sites em seus 
Favoritos no Internet Explorer. 
 
 Você precisa auxiliá-lo a organizar seus favoritos. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A) Organizar os Favoritos por Nome. 
 B) selecionar mostrar links relacionados no menu ferramentas do Explorer para 
listar os favoritos dela. 
 C) sincronizar a página atual do usuário e disponibilizar o arquivo quando o 
usuário estiver offline. 
 D) exportar os favoritos dela para um arquivo. Abra o arquivo num aplicativo de 
processamento de textos e salve o arquivo como html. Importe o arquivo para os 
favoritos dela. 
 
 
 Resposta: A  
 
 Explicação: A resposta simples é a resposta correta. Simplesmente Classifique os 
favoritos pelo nome. Clique em favoritos, então clique com o botão direito do mouse em 
qualquer um dos favoritos listados e escolha organizar por nome. 
 
 Respostas incorretas: 
 B. não existem configurações de "links relacionados" no menu ferramentas. 
 C. sincronizar pastas afeta a visualização de páginas offline. isto não afeta como 
qualquer coisa a muito menos os favoritos são exibidos. 
 D. Exportar os favoritos para um arquivo, abrindo-os em um programa de 
processamento de texto e então re-importá-los não irá mudar nada. Isso poderia 
funcionar se os favoritos fossem reordenados no programa de processamento de texto, 
mas seria muita mão-de-obra e não a melhor solução. 
 
 
2- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam o 
Internet Explorer como navegador. 
 
 Um usuário informa que está tentando conectar a sites cuja URL começa 
com https://. No entanto, o  IE não realiza a conexão, e o usuário recebe a 
seguinte mensagem: "A Página não pode ser exibida". 
 



 Você precisa se certificar de que o usuário consiga estabelecer uma 
conexão segura com sites que comecem com https://. 
 
 O que você orientaria o usuário a fazer na seção Opções da Internet no 
Painel de Controle? 
 
 A) Selecionar Utilizar SSL 2.0 e Utilizar SSL 3.0 na guia Avançado. 
 B) selecionar não salvar páginas criptografadas no disco na guia Avançado. 
 C) clique no botão apagar status SSL. 
 D) clique no botão certificados e importe um certificado de usuários para a conta 
pessoal de certificados. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: É necessário habilitar SSL (Secure Sockets Layer) para acessar 
páginas através de https. Veja a figura abaixo: 
 

 
 
 
 
3- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam o 
Internet Explorer como navegador. 
 
 Um usuário informa que realizou algumas mudanças no Internet Explorer. 
Como resultado, está sendo questionado a permitir ou negar cookies para todo 
o WebSite que visita. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário consegue visitar websites sem ser 



questionado a permitir ou negar cookies. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer nas Opções da Internet no 
Painel de Controle? 
 
 A) Clicar no botão de comando Padrão na guia Privacidade 
 B) Clicar no botão de comando nível padrão na guia segurança. 
 C) Clicar no botão de comando e restaura os padrões na guia avançado. 
 D) Clicar no e botão de comando redefinir opções da web na guia programas. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: a configuração padrão permitirá a maioria dos cookies. Observe a 
figura abaixo: 
 
 

 
 
 
4- Você é um técnico de suporte da TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam o 
Internet Explorer como navegador. 
 
 Um usuário informa que a barra de endereços no IE não retém quaisquer 
URL visitados freqüentemente. O usuário afirma que o conteúdo da barra de 
endereços está sempre vazio. O usuário quer acessar sites visitados 
freqüentemente a partir da barra de endereços. 
 
 Você precisa se certificar que a barra de endereços armazena URLs 
visitados freqüentemente. 



 
 O que você instruiria o usuário a fazer em Opções da Internet no Painel 
de Controle? 
 
 A) Configurar o Histórico para manter páginas no histórico por 30 dias. 
 B) configurar as opções de arquivos temporários da Internet para checar novas 
versões das páginas armazenadas automaticamente. 
 C) selecione a caixa de seleção habilitar menu de favoritos personalizados na guia 
avançado. 
 D) aumentar a quantidade de disco disponível nas configurações de arquivos 
temporários da Internet. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: o usuário quer acessar freqüentemente websites da barra de 
endereços. Observe a figura abaixo: 
 

 
 
 
5- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 Uma usuária informa que visitou um website 4 dias atrás. Ela localizou o 
website através de diversas pesquisas. Ela quer retornar ao website, mas não o 
adicionou à pasta de favoritos. A usuária não consegue se lembrar do exato 
endereço do site. Ela quer localizar o  site que acabou de visitar. 
 



 Você precisa se certificar de que a usuária consegue retornar ao website 
visitado quatro dias atrás utilizando a mínima quantidade de esforço. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A) Clicar no botão Histórico na barra de ferramentas do Internet Explorer. 
 B) visualizar o conteúdo da pasta arquivos temporários de Internet organizados 
por data. 
 C) Visualizar a lista de websites nas Zola de sites confiáveis nas opções de 
Internet no painel de controle. 
 D) Organizar os objetos nos arquivos de programas baixados no Internet Explorer 
dela pela última data de acesso.   
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Utilizar o histórico é uma maneira de visitar novamente sites que 
foram visitados em qualquer tempo, de hoje até duas semanas atrás. Clique no botão 
histórico para visualizar o histórico de Internet, então selecione o dia (ou semana) que 
você quer visualizar novamente. Caso o botão histórico não exista, clique com o botão 
direito em qualquer lugar da barra de botões, e selecione personalizar. Clique no botão 
histórico na esquerda e adicione-o à direita. Clique ok. 
 

 
  
Respostas incorretas: 
 B. Você pode organizar o conteúdo dos arquivos temporários de Internet por data, 
mas os arquivos temporários não contém web sites, e como tais não ajudarão a 
recuperar um site visitado quatro dias atrás. 
 C. Visualizar os sites na zona sites confiáveis não recuperará web site.   Ele irá 
apenas conter sites que você adicionou e que são confiados por você. Sites confiáveis 
somente permitirão segurança branda. 
 D. Desde que a questão não afirme que o usuário baixou quaisquer arquivos, mas 
ao invés disto apenas procurou esta não é uma opção.   Adicionalmente, à pasta arquivos 
de programas baixados por padrão é a pasta de arquivos temporários da Internet, então 
esta tentativa resultaria nos mesmos problemas que a resposta B. 
 



 

Seção 3, Configurar e resolver problemas com o Outlook 
Express (2 questões) 
 
1- Você é um técnico de suporte para TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e o Microsoft Office XP. 
 
 A empresa utiliza um computador com Microsoft Exchange Server 2003 
para serviços de mensagens. O servidor Exchange é configurado para aceitar 
conexões POP3, IMAP4 e SMTP a partir de usuários remotos. O servidor é 
configurado para permitir retransmissão SMTP somente a partir de usuários 
autenticados. 
 
 Um usuário informa que acaba de receber um novo computador portátil. 
O usuário afirma que consegue receber e-mails utilizando POP3, mas não 
consegue enviar. Você confirma que o usuário pode realizar conexões SMTP com 
o servidor Exchange. Você confirma também que o Outlook está configurado 
para ter o endereço do servidor SMTP apropriado. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário pode utilizar o Outlook para 
enviar e-mail a partir de seu computador. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A) configurar o Outlook para agir como um cliente IMAP4 
 B) configurar o Outlook para funcionar somente com cabeçalho de mensagem 
 C) configurar o Outlook para usar conexões SMTP criptografadas. 
 D) Configurar o Outlook para utilizar suas credenciais POP3 para autenticar no 
servidor SMTP. 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: o servidor permite transmissões SMTP apenas a partir de usuários 
autenticados. Portanto, precisamos configurar o Outlook para autenticar no servidor 
SMTP utilizando as credenciais de login POP3. 
 
 
2- Você é um técnico de suporte do TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e o Microsoft Outlook Express 
como cliente padrão de e-mail. 
 
 Você distribuiu o nome de usuário e a senha para o acesso ao POP3 para 
cada usuário. Você instruiu cada usuário a configurar o Outlook Express com 
seu nome de usuário e senha. 
 
 Um usuário informa que precisa fornecer suas credenciais cada vez que 
inicializa o Outlook Express. Você descobre que todos os outros usuários são 
imediatamente liberados no Outlook Express sem fornecer credenciais. 
 
 Qual a causa mais comum do problema? 
 
 A) uma assinatura não está criada. 
 B) um certificado S/MIME não está presente 
 C) O Outlook Express não está configurado para lembrar senhas. 
 D) o rótulo que Express precisa ser levado à pasta caixa de entrada ao inicializar. 



 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: para lembrar a senha, você precisa selecionar a caixa de verificação 
para lembrar a senha nas propriedades da conta. Observe a figura abaixo: 
 

 
 
 

Subseção, Responder questões do usuário final relacionadas à 
configuração do Outlook Express (0 questões). 
Subseção, Configurar e resolver problemas com configurações 
de leitor de notícias (1 questão) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da Contoso Ltda. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Outlook 2002. 
 
 A nova política escrita da empresa requer que todas as mensagens de e-
mail enviadas ao auditor financeiro  sejam criptografadas. Um administrador 
emite um certificado digital para criptografar mensagens de e-mail. Cada 
usuário envia o certificado digital do usuário ao auditor utilizando uma 
mensagem de e-mail. 
 
 Um usuário informa que quando tentou enviar uma mensagem 
criptografada para o auditor, recebeu a seguinte mensagem: 
 



 
 
 “O Microsoft Office Outlook teve problemas ao criptografar esta 
mensagem porque os seguintes destinatários não têm ou possuem certificados 
inválidos, ou suas capacidades estão sob ou conflito ou não são suportadas”: 
 - ************* - 
 
 Se você continuar, as mensagens serão criptografadas, porém os 
destinatários poderão não conseguir lê-las. 
 
 Você descobre que todos os usuários estão tendo o mesmo problema. 
 Você precisa se certificar que usuários podem criptografar mensagens 
enviadas ao auditor. 
 O que você deveria fazer? 
 
 A) pedir a um administrador para configurar todos os computadores clientes para 
usar IPSec. 
 B) pedir a um administrador para configurar um agente de recuperação de dados 
em sistemas de arquivos criptografados. 
 C) Instruir o auditor a enviar seu certificado digital para todos os usuários 
utilizando uma mensagem de e-mail. 
 D) instruir cada usuário a usar o sistema de arquivos criptografados para 
criptografar o certificado digital do usuário. Então instruir cada usuário a rede enviar o 
certificado digital para o auditor utilizando uma mensagem de e-mail. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: É a conta do auditor que tem um problema por causa da mensagem 
de erro ou a imagem da tela que é dada no exemplo.  
 
 

Subseção, configurar e resolver problemas com configurações 
de conta de e-mail (0 a questões) 
Seção 4: configurar o sistema operacional para fornecer 
suporte aos aplicativos (10 questões) 
 
1- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. A TestKing 



utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows XP 
Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu maior 
dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicativos para desktop. 
Você configurou seu micro para utilizar o gerenciamento de energia, mas tanto 
o "standby" (Em espera) quanto a hibernação não funcionam. O que você 
deveria fazer? 
 
 A) Instalar um driver atualizado para sua placa de vídeo. 
 B) instalar um driver atualizado para seu BIOS. 
 C) instalar um driver atualizado para seu BIOS SCSI. 
 D) instalar um driver atualizado para sua interface de rede. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: características de gerenciamento de energia - em particular standby e 
hibernação - recaem nos drivers de dispositivo que suportam gerenciamento de energia 
adicionalmente ao hardware compatível. Em particular, drivers de vídeo incompatíveis 
impedem estas características de funcionarem. O driver VGA embutido, por exemplo, é 
um driver bare-bones "puro osso" que não suporta gerenciamento de energia. Se o 
stand-by e a hibernação não funcionarem, instale um driver atualizado para seu 
adaptador de vídeo. 
 
 
2- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. A TestKing 
utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows XP 
Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu maior 
dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicativos para desktop. Em 
seu Desktop há diversas aplicações rodando. O que acontecerá se você 
pressionar o botão de liga/desliga? 
 
 A) O Windows XP Professional notificará aos aplicativos que será desligado. 
 B) todas as informações serão pedidas instantaneamente 
 C) o Windows XP Professional tem a funcionalidade do botão de energia 
completamente desabitada. 
 D) os aplicativos terão bibliotecas corrompidas. 
 E) nenhuma das anteriores 
 
 
 Resposta: A 
 Explicação: você poderá querer desligar o seu computador completamente em 
uma ocasião. Você pode fazer isso de duas diferentes maneiras: 
 No menu iniciar, escolha desligar computador, desligar. (se o seu computador é 
parte de um domínio, clique em iniciar, desligar, selecione desligar, então clique ok). 
 Pressione o botão de energia do computador. (se você configurou para entrar em 
modo standby ou hibernação, pressione e segure e o botão por vários segundos para 
executar um desligamento completo). 
 No Windows XP, estes dois métodos realizam um desligamento controlado do 
exatamente da mesma maneira: o sistema operacional notifica os aplicativos que estão 
sendo encerrados (dando-lhes uma oportunidade de salvar o trabalho não salvo), espera 
pelas respostas então desliga. 
 
 
3- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. A TestKing 
utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows XP 
Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu maior 
dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicativos para desktop. Um 



aplicativo congelado impede você de desligar o computador pelos 
procedimentos regulares. O que você deve fazer se quiser fazer um 
desligamento de emergência? 
 
 A) Pressionar Ctrl+Alt+Del para carregar o Gerenciador de Tarefas, então abrir o 
menu Desligar e pressionar a tecla Ctrl enquanto clica no comando Desligar. 
 B) pressionar Ctrl+Alt+Del para exibir o gerenciador de tarefas, então abrir o 
menu desligar e segurar a tleca alt enquanto clica no comando Desligar.  
 C) Pressionar Ctrl+Alt+Del para abrir o gerenciador de tarefas, e então abrir o 
menu desligar e segurar a tecla F3 enquanto clica no comando desligar  
 D) Pressionar Ctrl+Alt+Del para abrir o gerenciador de tarefas, então abrir o 
menu desligar e segurar a tecla F4 enquanto clica no comando desligar  
 E) nenhuma das anteriores  
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: caso uma aplicação congelada impossibilita você de realizar um 
desligamento pelos procedimentos normais, você pode usar o seguinte procedimento. 
Para realizar um desligamento emergencial, pressione Ctrl+Alt+Del para exibir o 
gerenciador de tarefas. Abra o menu desligar e mantenha pressionada a tecla Ctrl 
enquanto clica no comando desligar. 
 
4- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. A TestKing 
utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows XP 
Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu maior 
dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicativos para desktop. 
Você está considerando o uso da hibernação. Classifique esse comentário: 
Hibernação é uma opção em sistemas mesmo se eles não são compatíveis com 
APM ou ACPI. 
 
 A) Verdadeiro 
 B) falso. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: a hibernação é uma opção em muitos sistemas, mesmo se eles não 
são compatíveis com o gerenciamento de energia avançado (APM). Quando você hiberna, 
o Windows XP copia todo o conteúdo da memória RAM para o disco rígido e então 
desligar a energia de todos os componentes de seu computador. 
 
Colocar o computador em modo de hibernação. O recurso de hibernação salva em disco 
tudo o que está na memória, desliga o monitor, o disco rígido e o computador. Ao 
reiniciar o computador, a área de trabalho é restaurada exatamente como você a deixou. 
É mais demorado tirar o computador do modo de hibernação do que tirá-lo do modo de 
espera.  
 
Coloque o computador em modo de hibernação caso você se afaste por um longo período 
ou durante toda a noite. Ao reiniciar o computador, a área de trabalho será restaurada 
ao estado em que a deixou. 
 
 Colocar seu computador em modo de hibernação. 

 
O modo de hibernação é um estado em que o computador é desligado para economizar 
energia, mas primeiro salva tudo na memória do disco rígido. Quando você reinicia o 
computador, a área de trabalho é restaurada ao estado em que a deixou. Use o modo de 



hibernação para economizar energia quando pretender ficar muito tempo longe do 
computador enquanto está trabalhando.  
 
 

Procedimento passo a passo para o modo de hibernação automático (cronometrada)  

Para colocar automaticamente seu computador em modo de hibernação 

Você precisa fazer logon como administrador ou como membro do grupo Administradores 
para concluir este procedimento. Se o seu computador estiver conectado a uma rede, as 
configurações da diretiva de rede também poderão impedi-lo de concluir o procedimento. 

1. Abra Opções de energia no Painel de controle.  
2. Clique na guia Hibernar, marque a caixa de seleção Ativar hibernação e clique 

em Aplicar.  

Se a guia Hibernar não estiver disponível, seu computador não oferece suporte a 
esse recurso. 

3. Clique na guia APM, clique em Ativar suporte a gerenciamento avançado de 
energia (APM) e, em seguida, clique em Aplicar.  

A guia APM não está disponível em computadores compatíveis com ACPI. A ACPI 
ativa automaticamente o Gerenciamento avançado de energia, que desativa a 
guia APM. 

4. Clique na guia Esquemas de energia e selecione um período de tempo em O 
sistema hiberna. Seu computador hibernará depois de permanecer ocioso 
durante o período especificado.  

Observações 

• Quando você colocar seu computador em modo de hibernação, todos os dados 
contidos na memória do computador serão salvos no disco rígido e seu 
computador será desligado. Quando você ligar novamente o computador, todos os 
programas e documentos que estavam abertos quando o computador foi 
desligado serão restaurados na área de trabalho.  

• Para colocar seu computador em modo de hibernação, é necessário que ele tenha 
sido configurado pelo fabricante para oferecer suporte a essa opção.  

• Utilizando as Opções de energia do Painel de controle, você pode ajustar qualquer 
opção de gerenciamento de energia à qual a configuração de hardware exclusiva 
do seu computador dê suporte. Como essas opções podem variar muito de um 
computador para outro, as opções apresentadas podem ser diferentes das que 
você realmente vê. As Opções de energia detectam automaticamente os itens 
disponíveis no computador e mostram apenas as opções que você pode controlar.  

 

Procedimento passo a passo para o modo de hibernação manual  

Para colocar manualmente seu computador em modo de hibernação 

É necessário ter feito logon como administrador ou como participante do grupo 
Administradores ou Usuários avançados para concluir o procedimento. Se o seu 



computador estiver conectado a uma rede, as configurações da diretiva de rede também 
poderão impedi-lo de concluir o procedimento. 

1. Abra Opções de energia no Painel de controle.  
2. Clique na guia Hibernar e marque a caixa de seleção Ativar o suporte à 

hibernação.  

Se a guia Hibernar não estiver disponível, seu computador não oferece suporte a 
esse recurso. 

3. Clique em Ó para fechar a caixa de diálogo Opções de energia.  
4. Clique em Iniciar e, em seguida, clique em Desligar. Na lista suspensa O que 

você deseja fazer com o computador?, clique em Hibernar.  

Observações 

• Para colocar o computador no modo de hibernação, você deve ter um computador 
cujos componentes e o BIOS ofereçam suporte a essa opção.  

 
 
 
5- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. A TestKing 
utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows XP 
Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu maior 
dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicativos para desktop. 
Você está considerando usar Hibernação em seu computador desktop que está 
configurado com dual-boot com XP e ME. O que irá acontecer se você iniciar em 
outro sistema operacional durante a hibernação? 
 
 A) Seus dados armazenados serão corrompidos ou destruídos. 
 B) seus dados armazenados estarão bem 
 C) ambos os sistemas operacionais serão corrompidos 
 D) o carregador de boot será destruído 
 E) nenhuma das anteriores 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Nunca inicie com outro sistema operacional enquanto seu computador 
estiver hibernando. Isto é, se o seu computador é configurado para que possa Inicializar 
com outro sistema operacional que não o Windows XP, então não hiberne o Windows XP 
e carregue outro sistema operacional. Fazendo isto, você pode corromper ou destruir os 
seus dados salvos. 
 
 
6- Quando um computador com Windows XP Professional hiberna, o sistema 
operacional salva o conteúdo da memória na partição de boot de seu 
computador, em um arquivo. Qual o nome deste arquivo? 
 
 A) Hiberfil.sys 
 B) Hibernate.sys 
 C) Hiberfil.dat 
 D) Hiberfil.reg 
 
 



 Resposta: A 
 
 Explicação: quando você hiberna, o Windows armazena todo o conteúdo da 
memória RAM na partição de inicialização em um arquivo chamado hiberfil.sys. Desde 
que e hibernação esteja habilitada, você não pode apagá-lo, renomeá-lo ou movê-lo para 
outro disco ou partição. 
 
Ao colocar um computador em hibernação ou em espera, o Windows XP salva todo 
conteúdo do sistema no arquivo unidade do sistema\Hiberfil.sys antes do sistema 
desligar. O arquivo Ntldr examina a integridade do arquivo Hiberfil.sys. Se o arquivo 
Hiberfil.sys estiver danificado, uma mensagem de erro semelhante à seguinte poderá ser 
exibida:  
 
Exclua os dados da restauração e prossiga para o menu de inicialização do sistema.  
 
Ao pressionar ENTER para confirmar a mensagem de erro, o Windows XP exclui o arquivo 
Hiberfil.sys e realiza uma inicialização normal. 
 
Observação unidade do sistema é um espaço reservado para a unidade na qual o 
Windows está instalado. 
 
 
 
7- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. A TestKing 
utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows XP 
Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu maior 
dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicativos para desktop. 
Você quer configurar seu computador para hibernação. Na caixa de diálogo 
Propriedade de Opções de Energia, qual opção você deveria selecionar? 
 
 A) Hibernar - habilitar hibernação  
 B) ACPI - habilitar hibernação  
 C) você precisa primeiro habilitar APM antes de ir nas opções de energia  
 D) você não deve ir através das opções de energia  
 E) nenhuma das anteriores  
  
 
Resposta: A 
 
 Explicação: Para configurar seu sistema para hibernação, na caixa de diálogo 
Propriedades de Opções de Energia, clique na guia Hibernar e então selecione 
hibernação. 
 Você pode configurar outras opções de hibernação para configurar um tempo 
limite de inatividade para automaticamente entrar em modo de hibernação. (a guia e 
esquemas de energia designa um botão no computador para alterar para o modo de 
hibernação (a guia avançado requer uma senha para continuar a partir da guia 
hibernação avançada)). Embora a caixa de verificação mencione apenas stand-by, ele 
afeta a emergência da hibernação também.  
 
Observe a figura abaixo: 
 



 
 
8- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. A TestKing 
utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows XP 
Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu maior 
dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicativos para desktop. 
Você quer configurar seu computador para hibernação. Para configurar seu 
sistema para hibernação segura, na caixa de diálogo Propriedade de Opções de 
Energia qual guia você deveria escolher? 
 
 A) Avançado 
 B) segurança 
 C) esquemas de energia 
 D) ACPI 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Você pode configurar outras opções de hibernação para configurar um 
tempo limite de inatividade para automaticamente entrar em modo de hibernação. (a 
guia e esquemas de energia designa um botão no computador para alterar para o modo 
de hibernação (a guia avançado requer uma senha para continuar a partir da guia 
hibernação avançada)). Embora a caixa de verificação mencione apenas stand-by, ele 
afeta a emergência da hibernação também.  
 
 
9- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. A TestKing 
utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows XP 
Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu maior 
dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicativos para desktop. 
Você quer configurar seu computador para hibernação. Para associar um botão 
no computador para fazer o computador entrar no modo de hibernação, qual 



guia na caixa de diálogo Opções de Energia você deveria escolher? 
 
 A) Avançado 
 B) Segurança 
 C) Esquemas de energia 
 D) ACPI 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Você pode configurar outras opções de hibernação para configurar um 
tempo limite de inatividade para automaticamente entrar em modo de hibernação. (a 
guia e esquemas de energia designa um botão no computador para alterar para o modo 
de hibernação (a guia avançado requer uma senha para continuar a partir da guia 
hibernação avançada)). Embora a caixa de verificação mencione apenas stand-by, ele 
afeta a emergência da hibernação também.  
 
Observe a figura abaixo: 
 

 
 
 
 
 
10- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. A TestKing 
utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows XP 
Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu maior 
dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicativos para desktop. Se 
você quiser efetuar logoff, desligar, ou reiniciar o computador a partir da linha 
de comando, qual comando você vai usar? 
 



 A) Shutdown (Desligar) 
 B) Logoff (Efetuar Logoff) 
 C) Restart (reiniciar) 
 D) isso não pode ser feito por linha de comando 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: o Windows inclui um utilitário em linha de comando, shutdown.exe 
que permite a você efetuar logoff, desligar, ou reiniciar um computador.  
 

Shutdown 

Permite desligar ou reiniciar um computador local ou remoto. Usado sem parâmetros, o 
comando shutdown fará logoff do usuário atual.  

Sintaxe 

shutdown [{-l|-s|-r|-a}] [-f] [-m [\\nome_do_computador]] [-t xx] [-c 
"mensagem"] [-d[u][p]:xx:yy]  

Parâmetros 

-l Faz logoff do usuário atual; é também o padrão. -m Nome_do_computador tem 
precedência.  
 
-s Desliga o computador local.  
-r Reinicializa o computador após ele ter sido desligado.  
 
-a  Anula o comando para desligar o computador. Ignora outros parâmetros, com 
exceção de -l e Nome_do_computador. Só é possível usar -a durante o tempo limite.  
 
-f  Faz com que os aplicativos que estão sendo executados sejam fechados.  
 
-m  [\\nome_do_computador]  

Especifica o computador que você deseja desligar.  
 

-t xx  
Define o timer para que o sistema seja desligado em xx segundos. O padrão é 20 
segundos.  
 

-c "mensagem"  
Especifica uma mensagem a ser exibida na área de mensagem da janela 
Desligamento do sistema. É possível usar até 127 caracteres. Coloque a 
mensagem entre aspas.  
 
 

-d [u][p]:xx:yy  
Lista o código de razão do desligamento. A tabela a seguir lista os diferentes 
valores.  

 
 
/?  



Exibe ajuda no prompt de comando.  

Comentários 

• Se você indicar um código de razão principal e um secundário, defina-os primeiro 
em cada computador para o qual pretende usar a razão específica. Se os códigos 
de razão não forem definidos no computador de destino, o recurso Visualizar 
eventos não poderá registrar o texto de razão correto.  

Exemplos 

Para desligar \\MeuServidor em 60 segundos, fazer com que os aplicativos que estão 
sendo executados sejam fechados, reiniciar o computador após o desligamento, indicar 
um código de usuário, indicar que o desligamento é planejado, registrar o código de 
razão principal 125 e o código de razão secundário 1, digite: 

shutdown -r -f -m \\MeuServidor -t 60 -d up:125:1  

 
Formatando legenda 
 

 
 
 
 
Subseção, responder questões do usuário final relacionadas a 
configuração do sistema operacional para oferecer suporte a um aplicativo 
( 0 questões) 
Subseção, configurar e resolver problemas com o acesso ao sistema de 
arquivos e permissão de arquivos em computadores com mais de um 
sistema operacional (3 questões) 
 
 
1- Você é o especialista de suporte a aplicações da TestKing.com. Um 
computador cliente executa ambos Windows 98 e Windows XP Professional em 
uma configuração dual-boot. O Windows XP está instalado no volume D:, que é 
NTFS. 
 
 Um aplicativo customizado está disponível quando o usuário se loga em 
qualquer sistema operacional. 
 
 O usuário relata que quando se loga no Windows 98, não consegue 
acessar os arquivos criados quando estava logado no Windows XP Professional. 
Você descobre que aquele aplicativo armazena arquivos na pasta D:\App1\Data 
quando está logado no Windows XP Professional. 
 



 Você precisa se certificar que os arquivos criados com o App1, quando o 
usuário está logado no Windows XP Professional estejam disponíveis para 
ambos os Windows 98 e Windows XP Professional. 
 O que você deveria fazer? 
 
 A) Converter o volume C para NTFS. 
 B) instruir o usuário a compartilhar a pasta D:\App1\Data. 
 C) Instruir o usuário a armazenar todos os arquivos criados utilizando o App1 em 
C:\App1\Data. 
 D) Criar uma conta local para o usuário. Instruir o usuário a logar utilizando a 
conta de usuário. 
 E) Configurar a lista de controle de acesso na pasta D:\App1\Data para garantir 
ao grupo Todos permissão de controle total. 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: ela não consegue acessar o arquivo criado no Windows XP através do 
Windows 98 porque há um problema com o sistema de arquivos (NTFS e FAT). O 
Windows 98 não é compatível com o Sistema de Arquivo NTFS. Armazenar os arquivos 
no drive C irá tornar possível acessá-lo em ambos os sistemas operacionais. 
 

Sistemas de arquivos 

Um sistema de arquivos é uma estrutura global na qual os arquivos são nomeados, 
armazenados e organizados. O Windows oferece suporte a três sistemas de arquivos: 
FAT, FAT32 e NTFS. Você seleciona um sistema de arquivos durante a instalação do 
Windows, formatação de um volume lançado ou instalação de um novo disco rígido. 

Instalando mais de um sistema operacional em seu computador  

Você poderá instalar mais de um sistema operacional em seu computador e escolher 
aquele que deseja usar toda vez que iniciar o computador. Esse processo é normalmente 
chamado de configuração de inicialização dupla, inicialização múltipla ou de dual-boot. O 
Windows XP oferece suporte à inicialização múltipla com os sistemas operacionais MS-
DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0 e 
Windows 2000. 

Volumes e formatação de disco 

Cada sistema operacional deve ser instalado em um volume separado no seu 
computador. Além disso, você deve assegurar que o volume de inicialização seja 
formatado com o sistema de arquivos correto. Caso tenha apenas um volume, você 
deverá reparticionar e reformatar o disco rígido para que cada instalação possa reter 
seus próprios arquivos e informações de configuração. 

Se desejar instalar o Windows 95 ou o Windows 98 com o Windows NT 4.0 ou o 
Windows 2000, o volume de inicialização deverá ser formatado como FAT, e não como 
NTFS, pois o Windows 95 e o Windows 98 devem ser instalados no volume de 
inicialização quando houver mais de um sistema operacional instalado, e o FAT é o único 
sistema de arquivos com suporte desses sistemas. O Windows 95 OSR2, o Windows 98, o 
Windows 2000 e o Windows XP oferecem suporte a volumes FAT32. 

No entanto, se formatar um volume Windows XP com qualquer sistema de arquivos que 
não seja o NTFS, você perderá todos os recursos específicos do NTFS. Isso inclui alguns 
recursos do Windows XP, como segurança do sistema de arquivos, configurações do 



sistema de arquivos criptografados (EFS), cotas de disco e Armazenamento remoto. De 
forma semelhante, o Windows 95 e o Windows 98 não conseguem reconhecer uma 
partição NTFS e a identificarão como desconhecida. Portanto, se você formatar uma 
partição do Windows 98 como FAT e uma partição do Windows XP como NTFS, quaisquer 
arquivos na partição NTFS não estarão disponíveis se você tentar acessá-los enquanto o 
Windows 98 estiver em execução. 

A tabela a seguir descreve a compatibilidade de cada sistema de arquivos com vários 
sistemas operacionais. 

 

Obs.: Vale lembrar que Família Windows Server 2003 são compatíveis com NTFS, FAT e FAT32. 

A tabela a seguir compara os possíveis tamanhos de disco e arquivo com cada sistema de 
arquivos. 

 
 
 

Subseção, configurar acesso aos aplicativos em 
computadores multi usuários (1 questão) 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os arquivos de usuários 
são armazenados em um servidor de arquivos na rede. 
 
 Quatro usuários na companhia utilizam um computador com o nome de 
All_staff. Cada usuário se loga no All_staff utilizando um nome de logon 
separado.  All_staff roda uma aplicação chamada App1. 
 
 Você cria um atalho para App1 no perfil All Users no All_staff. Cada um 
dos quatro usuários pode acessar o App1 utilizando o atalho. 
 
 Alguns dos usuários informaram que um usuário deletou o atalho para 
App1. Agora, os outros usuários não podem usar App1 quando usam All_staff. 
 
 Você precisa se certificar que um usuário não pode deletar o atalho para 
App1 para os outros usuários. Sua solução deve se certificar que o atalho está 
configurado automaticamente para cada usuário. Sua solução não deve afetar 
quaisquer outros computadores da rede. 
  

O que você deveria fazer? 



 
 A) Criar um atalho para App1. Salve o atalho no Default Users profile  (Perfil de 
Usuário Padrão) em All_staff. Delete todos os perfis em All_staff. 
 B) Criar um atalho para App1 para cada usuário. Salvar cada atalho no perfil All 
users no All_staff. Apague todos os perfis em All_staff. 
 C) Pedir a um administrador para criar um atalho para App1.  Pedir ao 
administrador para salvá-lo no Default Users profile  (Perfil de Usuário Padrão) em um 
controlador de domínio. Delete todos os perfis em All_staff. 
 D) Pedir a um administrador para criar um atalho para App1 para cada usuário. 
Pedir ao administrador para salvar os atalhos no perfil All Users em um controlador de 
domínio. Delete todos os perfis em All_staff. 
 
 
 Resposta: A 
 
A pasta All Users  
 
Dentro da pasta Documents and Settings, existe uma profile chamada All Users. As 
configurações desta pasta definem itens do menu programas e atalhos da área de 
trabalho, os quais estarão disponíveis para qualquer usuário que fizer o logon no 
computador. Por exemplo, se você quer que um atalho para uma determinada pasta seja 
exibida na área de trabalho, independentemente do usuário logado. É só colocar este 
atalho na pasta Desktop da profile All Users. Quando o usuário faz o logon, o Windows 
utiliza as configurações da profile do próprio usuário, mais os atalhos da área de 
trabalho, do menu Todos os programas e da barra de tarefas da profile All Users.  
 
A profile All Users contém atalhos para os chamados programas comuns, ou seja, 
programas que estão disponíveis para todos os usuários que fizerem o logon no 
computador. Os atalhos para programas individuais ou privativos, ou seja, somente 
disponíveis para um determinado usuário, são gravados na profile do respectivo usuário.  
 
Importante: Por padrão algumas pastas da profile do usuário são marcadas como 
pastas ocultas e não serão exibidas no Windows Explorer, a não ser que você configure o 
Windows para exibir pastas e arquivos ocultos. Por padrão as seguintes pastas são 
ocultas: Ambiente de rede, Ambiente de impressão, Configurações locais, Arquivos 
recentes e Modelos. Para exibir os arquivos e pastas ocultas abra o Windows Explorer , 
selecione o comando Ferramentas -> Opções de pasta , clique na guia Exibir e 
marque a opção Exibir pastas e arquivos ocultos . Clique em OK.  
 
Obs: Em um computador com o Windows Server 2003, somente usuários com permissão 
de administrador terão permissão para modificar a pasta All Users. Neste caso, se você 
deseja instalar um programa cujo atalho deve estar disponíveis para todos os usuários do 
computador, você deve estar logado com uma conta com permissão de administrador, 
para fazer a instalação do programa. Se a instalação for feita com uma conta que não 
tem permissão de administrador, o atalho será criado somente na profile da conta 
logada. Quando outros usuários fizerem o logon, o respectivo atalho não estará 
disponível. Este é um dos erros mais comuns e que geram muitas chamadas do suporte. 
Do outro lado da linha o usuário diz:”O Programa X não está instalado na minha 
máquina”. Na verdade o programa X está instalado, o que acontece é que não foi criado 
o atalho para o programa.  
 
Abaixo descreve quais as configurações que são gravadas na profile de cada usuário e, 
portanto, são individualizadas para cada usuário que faz o logon no computador: 
 
•  Configurações feitas no Windows Explorer , tais como Opções de pasta, de 
visualização e assim por diante.  
 



•  Arquivos da pasta Meus documentos: A pasta Meus documentos é individualizada 
para cada usuário.  
 
•  Minhas figuras: Esta pasta fica dentro da pasta Meus documentos e é a pasta padrão 
para gravação de figuras. Por exemplo, quando você usa o comando Arquivo -> Salvar 
no Paint Brush, por padrão já vem selecionada a pasta Minhas figuras.  
 
•  Favoritos do Internet Explorar: A lista de favoritas também é individual, ou seja, 
fica gravada na profile de cada usuário.  
 
•  Drives de rede mapeados via script de logon ou manualmente mapeados pelo 
usuário.  
 
•  Informações da pasta Meus locais de rede, a qual contém atalhos para outros 
computadores e recursos da rede.  
 
•  Os itens da área de trabalho.  
 
•  Configurações do vídeo.  
 
•  Configurações de aplicativos: (tais como Offic e, Outlook Express, Internet Explorer, 
etc.)  
 
•  Configurações de impressoras.  
 
•  Conexões de rede.  
 
•  Configurações feitas através das opções do Painel de controle.  
 
•  Menu Acessórios.  
 
•  Outros programas instalados e que tenham sido programados para manter 
configurações separadas para cada usuário e salvar estas configurações na profile do 
usuário. Os programas que tem o logo do Windows Server 2003, ou seja, aprovados para 
uso no Windows Server 2003, devem ser capazes de gravar configurações separadas 
para cada usuário.  
 
•  Atalhos colocados como favoritos na documentação do Windows Server 2003, 
também são individualizados por usuário.  
 
 
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os arquivos dos usuários 
são armazenados em um servidor de arquivos na rede. 
 
 Um usuário informa que sua área de trabalho está bagunçada com muitos 
atalhos e as configurações de video estão incorretas. Ele afirma que quer limpar 
sua área de trabalho e configurar seu vídeo corretamente. Ele também quer 
retornar o menu Iniciar ao seu estado original. 
 
 Você precisa se certificar que a área de trabalho, as configurações de 
vídeo e o menu Iniciar estão configurados para ter suas configurações originais. 
  
O que você deveria fazer? 
  



 A) Deletar o perfil do usuário. 
 B) Configurar o computador utilizando System Restore. 
 C) Instruir o usuário a configurar o menu Iniciar no modo clássico. 
 D) Instruir o usuário a iniciar o computador utilizando a última configuração 
válida. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: os dados do usuário são armazenados em um servidor de arquivos. 
Portanto podemos Deletar o perfil de usuário. Um novo perfil com as configurações 
padrão será criado na próxima vez que o usuário fizer o logon. 
 

Visão geral sobre os perfis de usuário 

Um perfil de usuário define ambientes de área de trabalho personalizados, como 
configurações individuais de vídeo e de conexões de impressora e de rede. Você ou o 
administrador do sistema podem definir o ambiente da sua área de trabalho. 

Os tipos de perfis de usuário incluem: 

• Um perfil de usuário local, que é criado quando você faz logon pela primeira vez 
em um computador e armazenado no disco rígido local do computador. Qualquer 
alteração feita no perfil de usuário local é específica do computador em que as 
alterações foram feitas.  

• Um perfil de usuário móvel, que é criado pelo administrador do sistema e 
armazenado em um servidor. Esse perfil está disponível sempre que você faz 
logon em qualquer computador na rede. Qualquer alteração feita no perfil de 
usuário móvel será atualizada no servidor.  

• Um perfil de usuário obrigatório, que é um perfil móvel que pode ser usado para 
especificar configurações específicas para indivíduos ou para um grupo de 
usuários. Somente os administradores do sistema podem fazer alterações nos 
perfis de usuário obrigatórios.  

 
O conceito de Profile ou Perfil foi introduzido no Windows NT e está presente no Windows 
2000 (Server e Professional), Windows XP (Home e Professional) e Windows Server 
2003. O Windows mantém um conjunto de configurações personalizadas, para cada 
usuário que faz o logon. Por exemplo, quando o usuário Erike faz o logon, é criada uma 
profile para este usuário, na pasta C:\Documents and Settings\Erike. Nesta pasta são 
mantidas as configurações personalizadas, para o usuário Erike. Este conjunto de 
configurações é conhecido como Profile (Perfil), ou seja, a Profile do usuário Erike.  
 
O conceito de Profiles  
 
O Windows Server 2003 (a exemplo do que ocorre no Windows 2000 e no Windows XP) 
mantém configurações separadas para cada usuário. Por exemplo, o usuário Erike faz o 
logon e cria um ícone na área de trabalho. Este ícone não será exibido na área de 
trabalho de outros usuários, quando estes fizerem o logon no computador. O Windows 
também mantém diversas outras configurações separadamente para cada usuário, como 
por exemplo: papel de parede, opções do menu Iniciar, configurações do Internet 
Explorer e do Outlook Express, associação de extensões de arquivos, configurações da 
barra de tarefas e assim por diante. A pasta Meus documentos também é individualizada 
para cada usuário. O Windows mantém estas configurações separadamente para cada 
usuário, através de uma estrutura de pastas e subpastas, dentro da pasta 
C:\Documents and settings . Dentro desta pasta, o Windows cria uma pasta para cada 



usuário, pasta esta com o nome de logon do usuário.  
 
Por exemplo, todas as configurações do usuário Erike são gravadas e mantidas em uma 
estrutura de subpastas, dentro de C:\Documents and settings\Erike; todas as 
configurações do usuário Davih são gravadas e mantidas em uma estrutura de 
subpastas, dentro de C:\Documents and settings\Davih e assim por diante.  
 
Este conjunto de configurações, que define o ambiente de trabalho de cada usuário, é 
conhecido como Perfil do usuário (User Profile). Quando você trabalha em um ambiente 
de rede, baseado em um domínio do Windows 2000 Server ou do Windows Server 2003, 
é possível salvar as configurações da Profile de cada usuário, em pastas em um servidor 
da rede. Este tipo de Profile é conhecido como Roaming Profile (perfil de usuário 
móvel).  
 
O Roaming significa que a Profile acompanha o usuário através da rede. Ou seja, 
independente da estação de trabalho que o usuário estiver utilizando, ele receberá as 
configurações de sua Profile, as quais serão carregadas a partir da rede. Com a 
combinação do recurso de Perfis de Usuários com a distribuição de Software via GPO, é 
possível fazer com que os programas e as configurações “sigam” o usuário através da 
rede, ou seja, em qualquer estação de trabalho que o usuário faça o logon, ele terá a 
mesma área de trabalho, com o mesmo conjunto de ícones, atalhos e programas.  
 
 
 
3- Você é um técnico de suporte da TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 A companhia tem dois turnos de operadores: Manhã e noite. Ambos os 
turnos compartilham o mesmo computador. O operador da manhã usa um 
aplicativo chamado App1, que é distribuído utilizando Políticas de Grupo. O 
operador da noite não utiliza o App1. 
 
 O operador da noite informa que consegue visualizar o atalho para App1, 
mas que a aplicação não roda. Você se loga no computador do operador da noite 
e vê o atalho para App1. 
 
 Você precisa se certificar de que apenas o operador da manhã consegue 
visualizar o atalho para App1. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A) Deletar o perfil do usuário noturno. 
 B) Deletar o atalho do perfil All Users. 
 C) Deletar o atalho do perfil Default User. 
 D) Criar um novo perfil para o usuário da noite copiando o perfil Default User. 
 E) Criar um novo perfil para o usuário da manhã copiando o perfil Default User. 
 
 
 Resposta: B 
 

Subseção, configurar e resolver problemas com aplicativos em 
um computador cliente de múltiplos usuários (0 questões) 
 
Tópico 2, resolvendo problemas relacionados à usabilidade (5 
questões) 



 
Seção 1: resolver problemas relacionados as características de 
suporte do Office. As tarefas incluem configurar os aplicativos 
do Office e interpretar mensagens de erro (2 questões) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing. Todos os computadores 
executam Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário informa que não consegue mais abrir o Microsoft Excel em 
seu computador. Quando o usuário tenta abrir o Excel, ele recebe uma 
mensagem indicando que um arquivo requerido ou DLL está faltando. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário pode abrir o Excel. Você quer 
alcançar esta meta o mais rápido possível. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A) Reparar o Office utilizando Adicionar ou Remover Programas no Painel de 
Controle. 
 B) copiar as bibliotecas de uma instalação do Office baseada na rede no para o 
computador local. 
 C) visitar o site Microsoft update. procurar e instalar todas as atualizações 
disponíveis. 
 D) selecionar detectar e reparar do menu ajuda em um aplicativo do Office que 
não seja o Excel. 
 
 
 Resposta: A 
Explicação: Algum arquivo ou DLL requerido para o funcionamento do Excel pode ter sido 
corrompido ou deletado. Então a melhor opção é utilizar Adicionar ou Remover 
Programas no Painel de Controle para resolver o problema. 
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing. Todos os computadores 
executam o Windows XP Professional e Microsoft Office 2003. 
 
 Um usuário informa que sua planilha do Excel não está funcionando 
perfeitamente. Você descobre que ele recebe uma mensagem informando que 
suas configurações de segurança impedindo-o de rodar macros quando ele abre 
o arquivo do Excel. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa abrir e Excel e rodar as 
macros. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A) adicione a o usuário ao grupo usuários avançados do computador. 
 B) adicione o usuário ao grupo de administradores do computador. 
 C) no Excel, na opção macros no menu ferramentas, selecione macros. 
 D) No Excel, altere as configurações de segurança de Macro para Médio e habilite 
Macros se perguntado. 
 
 
 Resposta: D 
 



 Explicação: Está correto por que o usuário será consultado para abrir ou não.  
 
Observe a figura abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sobre a segurança da macro 

Sobre níveis de segurança e o que eles significam 

As informações a seguir resumem o modo de funcionamento de uma proteção de vírus 
de macro em cada configuração na guia Nível de segurança da caixa de diálogo 
Segurança (menu Ferramentas, submenu Macro) em diferentes condições. Em todas 
as configurações, se o software antivírus que funciona com o Microsoft Office 2003 
estiver instalado e o arquivo contiver macros, o arquivo será examinado antes de ser 
aberto para verificar a existência de vírus conhecidos. 

Observação  No Microsoft Office 2003 ou posterior, um componente verifica todos os 
arquivos XML que fazem referências a arquivos XSL de scripts que podem não ser 
seguros. Se a segurança de macro estiver definida como Alta, a execução desse script 
estará desabilitada. Se a segurança de macro estiver definida como Média, o usuário será 
perguntado se o script deverá ser executado ou não em arquivos XSL. Se a segurança de 
macro estiver definida como Baixa, o script será executado. 

 
Níveis de segurança da Macro 



Muito Alto 

Somente macros instaladas em locais confiáveis serão executadas. Todas as outras 
macros assinadas e não assinadas serão desativadas. Você pode desativar todas as 
macros definindo o nível de segurança como Muito Alto e desativando as macros 
instaladas nos locais confiáveis. Para desativar macros instaladas em locais confiáveis, 
clique em Ferramentas, selecione Macro e Segurança, clique na guia Editores 
Confiáveis e desmarque a opção Confiar em todos os suplementos e modelos 
instalados.  

Observação  Esse procedimento também desabilita todos os Suplementos de COM e as 
DLLs de marca inteligente além das macros. 

Alto 

Macros não assinadas  

Macros são automaticamente desativadas e o arquivo é aberto. 

Macros assinadas 

A origem da macro e o status da assinatura determinam como as macros assinadas são 
tratadas. 

Uma fonte confiável. A assinatura é válida 

Macros são automaticamente  ativadas e o arquivo é aberto. 

Um autor desconhecido. A assinatura é válida 

Uma caixa de diálogo aparece com informações sobre o certificado. As macros poderão ser 
ativadas apenas se o usuário optar por confiar no autor e na autoridade de certificação. Um 
administrador de rede pode bloquear a lista de origens confiáveis e impedir o usuário de adicionar 
o desenvolvedor à lista e ativar as macros. 

Um autor qualquer. A assinatura é inválida, possivelmente por causa de um vírus 

O usuário é advertido sobre um possível vírus. As macros são automaticamente desativadas. 

Um autor qualquer. Não é possível validar a assinatura porque está faltando uma 
chave pública ou métodos de criptografia incompatíveis foram usados 

O usuário é advertido sobre a impossibilidade de validar a assinatura. As macros são 
automaticamente desativadas. 

Um autor qualquer. A assinatura foi feita após a expiração ou revogação do certificado 

O usuário é advertido sobre a expiração ou revogação da assinatura. As macros são 
automaticamente desativadas. 

Médio 

Macros não assinadas  

O usuário é solicitado a ativar ou desativar macros. 

Macros assinadas 

A origem da macro e o status da assinatura determinam o modo como as macros 
assinadas são tratadas. 

Uma fonte confiável. A assinatura é válida 

As macros são automaticamente ativadas e o arquivo é aberto. 

Um autor desconhecido. A assinatura é válida 

Uma caixa de diálogo aparece com informações sobre o certificado. O usuário é solicitado a ativar 
ou desativar macros. O usuário pode optar por confiar no desenvolvedor e na autoridade de 



certificação. 

Um autor qualquer. A assinatura é inválida, possivelmente por causa de um vírus 

O usuário é advertido sobre um possível vírus. As macros são automaticamente desativadas. 

Um autor qualquer. Não é possível validar a assinatura porque está faltando uma 
chave pública ou métodos de criptografia incompatíveis foram usados 

O usuário é advertido sobre a impossibilidade de validar a assinatura. O usuário é solicitado a 
ativar ou desativar as macros. 

Um autor qualquer. A assinatura foi feita após a expiração ou revogação do certificado 

O usuário é advertido sobre a expiração ou revogação da assinatura. O usuário é solicitado a ativar 
ou desativar macros. 

Baixo 

Quando o nível de segurança é definido como baixo, todas as macros são tratadas da 
mesma forma, independentemente da origem ou status do certificado. Com o nível de 
segurança baixo, você não recebe aviso ou validação de assinatura e as macros são 
automaticamente ativadas. Use esta configuração apenas se tiver certeza de que todas 
as macros nos arquivos são provenientes de origens confiáveis.  
 

 
Seção 2: resolver problemas relacionados às característica de 
suporte do Internet Explorer. As tarefas incluem configurar o 
Internet Explorer e interpretar mensagens de erro (1 questão). 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing. Todos os computadores 
executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam o Internet 
Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuário informa que quando tenta acessar páginas na internet, recebe 
a seguinte mensagem de erro: 

 
 
 "Suas configurações de segurança atuais proíbem a execução de controles 
ActiveX nesta página. Como resultado, a página poderá não ser exibida corretamente." 
 
 Você descobre que o usuário recentemente alterou algumas 
configurações do IE no seu computador. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário pode visualizar todo o conteúdo 
dos sites. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer nas Opções da Internet no 
Painel de Controle? 
 
          A) Configurar as opções de segurança na zona da Internet para Médio. 
 B) configurar as opções de segurança para a zona da Internet para baixo 



 C) configurar as opções de privacidade para a zona da Internet para baixo 
 D) configurar a privacidade avançada para sempre permitir cookies de seção. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: as opções de segurança estão selecionadas muito altas. Diminuindo-
as para Médio irá permitir controles ActiveX assinados. Médio é a configuração padrão no 
Internet Explorer. 
 

Para definir um nível de segurança para cada zona 

1. No Internet Explorer, no menu Ferramentas, clique em Opções da Internet.  
2. Clique na guia Segurança e clique na zona para a qual deseja definir o nível de 

segurança.  
3. Em Nível de segurança para esta zona, selecione Nível Padrão para usar o 

nível de segurança padrão para a zona ou clique em Nível Personalizado e 
selecione as configurações desejadas.  

Observação 

• Para sites restritos, é preciso clicar em Nível Personalizado e clicar em um nível 
na lista Redefinir como.  

 

 
 
 
 



O que são scripts e controles ActiveX? 
 
Scripts, controles ActiveX e outros complementos do navegador da Web são bastante 
usados na Internet. Eles podem tornar a navegação mais interessante, fornecendo barras 
de ferramentas, barras de cotação de ações, vídeo, conteúdo animado e muito mais. No 
entanto, esses programas podem causar problemas de funcionamento ou fornecer 
conteúdo indesejado. Em alguns casos, esses programas podem ser usados para coletar 
informações do computador de maneira furtiva, danificar dados, instalar software sem o 
seu consentimento ou permitir que outra pessoa controle o computador remotamente. 
Por causa desses riscos, você deve instalar esses programas somente se confiar 
plenamente no editor.  

O que você deve saber sobre controles ActiveX e scripts que são executados no 
computador? 

Use as configurações de segurança padrão no Internet Explorer. Essas configurações 
ajudarão a proteger você. Se você achar que precisa de mais proteção ao navegar pela 
Internet, aumente as configurações de segurança padrão do navegador. 

 
Importante 
As configurações de segurança padrão do Internet Explorer foram projetadas para ajudar 
a proteger o computador contra vírus e ataques pela Internet. A Microsoft recomenda 
expressamente que essas configurações de segurança sejam deixadas no nível padrão ou 
superior. 
 

Seção 3: resolver problemas relacionados as características do 
Outlook Express. As tarefas e incluem configurar o Outlook 
Express e interpretar mensagens de erro (1 questão) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing. Todos os computadores 
executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário de um computador novo relata que não consegue acessar 
qualquer uma das suas mensagens salvas anteriormente no Microsoft Outlook. 
O usuário também relata que as pastas anteriormente visíveis estão faltando. 
Você verifica que o usuário consegue receber mensagens novas. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário pode acessar todas suas 
mensagens de e-mail salvas anteriormente. 
 
 O que você deveria fazer primeiro? 
 
 A) Configure o perfil do usuário no Outlook para abrir o arquivo .pst original. 
 B) Criar um novo arquivo .pst no computador do usuário e resincronizar o servidor 
Exchange. 
 C) Configure o perfil de usuário no Outlook para abrir automaticamente o arquivo 
de mensagens automático 
 D) executar o utilitário detectar e reparar do Outlook no computador do usuário. 
 
 
 Resposta: A 
 

Seção 4: Resolver problemas relacionados as características do 



sistema operacional. As tarefas que inclui configurar as 
características do sistema operacional e interpretar mensagens 
de erro (1 questão) 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing. Todos os computadores 
executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 O usuário informa que quando tenta rodar um aplicativo 32-bit, ele 
recebe uma mensagem de erro indicando que o computador deve possuir um 
display com ao menos 256 cores. Você confirma que o computador do usuário 
está configurado para exibir milhões de cores e é capaz de rodar o aplicativo. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa rodar a aplicação 32-bit 
sem deteriorar o desempenho do computador ou a aparência do vídeo do 
Windows. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A) instruir o usuário a executar o aplicativo a partir de uma linha de comando 
 B) instruir o usuário a configurar a exibição do Windows para 256 cores 
 C) instalar um driver de vídeo capaz de exibir 256 cores 
 D) Configurar a compatibilidade de aplicativo para que o Windows informe só 
aplicativo que o display possui 256 cores. 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: Nenhuma outra resposta faz sentido. Falarei sobre o Assistente de 
compatibilidade em seguida. Nas propriedades do aplicativo, observe a figura abaixo: 
 

 

Usar o Assistente de compatibilidade de programa 



 
É possível usar o Assistente de compatibilidade de programa para testar seu programa 
de modos diferentes (ambientes) e com diversas configurações. Por exemplo, se o 
programa foi desenvolvido originalmente para executar no Windows 95, defina o modo 
de compatibilidade para o Windows 95 e execute-o novamente. Se o programa executar 
com êxito nesse modo, ele irá iniciar nesse modo todas as vezes. O assistente também 
solicita que sejam testadas configurações diferentes, como alterar o monitor para 256 
cores e a resolução de tela para 640 por 480 pixels. Para obter informações adicionais 
sobre como usar o Assistente de compatibilidade de programa, clique no número abaixo 
para ler o artigo na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft: 
 

Executando programas antigos no Windows  XP 

A maioria dos programas é executada adequadamente no Windows XP. As exceções são 
alguns jogos antigos e outros programas que foram escritos especificamente para uma 
versão anterior do Windows. Para executar seu programa no Windows XP, tente fazer o 
seguinte: 

1. Execute o Assistente de compatibilidade de programa. Como alternativa você 
poderá definir as propriedades de compatibilidade manualmente.  

2. Atualize o programa, as unidades ou o hardware.  

Essas opções serão abordadas com detalhes a seguir. 

O Assistente de compatibilidade de programa 

Este assistente solicita que você teste o programa em modos diferentes (ambientes) e 
com várias configurações. Por exemplo, se o programa foi feito originalmente para ser 
executado no Windows 95, defina o modo de compatibilidade como Windows 95 e tente 
executar o programa novamente. Caso obtenha êxito, o programa será iniciado nesse 
modo sempre. O assistente permite que você faça experiências com configurações 
diferentes, como alternar a exibição para 256 cores e a resolução da tela para 640 x 480 
pixels. 

Se os problemas de compatibilidade o impedirem de instalar um programa no 
Windows XP, execute o Assistente de compatibilidade de programa no arquivo de 
instalação do programa. O nome do arquivo deverá ser Setup.exe ou algo parecido e 
provavelmente estará no disco de instalação do programa. 

Para executar o Assistente de compatibilidade de programa. 

1. Inicie o Assistente de compatibilidade de programa.  
2. Siga as instruções no assistente.  

Observação 

• Para iniciar o Assistente de compatibilidade de programa, clique em Iniciar, 
clique em Ajuda e suporte, clique em Localizar hardware e software 
compatíveis com o Windows XP e, em seguida, em Consulte também no 
painel de navegação, clique em Assistente de compatibilidade de programa.  



Definir as propriedades de compatibilidade manualmente 

Como alternativa à execução do Assistente de compatibilidade de programa, você 
pode definir as propriedades de compatibilidade de um programa manualmente. As 
configurações são as mesmas das opções do Assistente de compatibilidade de 
programa. 

Para definir as propriedades de compatibilidade de um programa manualmente 

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone do programa na sua área de 
trabalho ou atalho no menu Iniciar do programa que deseja executar e, em 
seguida, clique em Propriedades.  

2. Clique na guia Compatibilidade e altere as configurações de compatibilidade do 
programa. Observe a figura abaixo: 

 

Observações 

• A guia Compatibilidade só está disponível para programas instalados na unidade 
de disco rígido. Embora você possa executar o Assistente de compatibilidade 
de programa em programas ou arquivos de instalação em um CD-ROM ou 
disquete, as alterações não farão efeito depois que você fechar o programa.  

 

Tópico 3, resolvendo problemas relacionados à personalização 
de aplicativos (61 questões) 
Seção 1: Resolver problemas relacionados à personalizar um 
aplicativo do Office. 
Subseção: Responder questões do usuário final relacionadas a 



personalização de aplicativos do  Office. 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing. Um usuário executando o 
Windows XP Home Edition e Microsoft Outlook Express instala uma nova cópia 
de avaliação de um cliente de e-mail em seu computador. 
 
 O cliente informa que o Outlook Express não é o cliente de e-mail que 
inicia quando acessa mensagens de e-mail salvas. 
 
 Você precisa se certificar que o Outlook Express é o cliente de e-mail que 
inicia quando o clientes acessa mensagens de e-mail salvas. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A) definir uma nova visualização no Outlook Express que mostre todas as 
mensagens  
 B) personalizar a visualização lançado no Outlook Express para mostrar todas as 
mensagens. 
 C) Configurar o Outlook Express para ser o cliente de e-mail padrão. 
 D) configurar o Outlook Express para enviar e receber mensagens na inicialização 
 
 Resposta: C 
 Explicação: o usuário quer que o Outlook seja o seu cliente de e-mail padrão. 
 
Em Adicionar ou remover programas clique no botão Definir acesso e padrões do 
programa. Clique em uma das três opções disponíveis e escolha a opção adequada de 
acordo com as suas necessidades. Observe a figura abaixo: 
 

 
 



Ou no Outlook Express em Ferramentas, Opções, na Caixa de dialogo Opções, em 
Programas de e-mail padrão, clique no botão Tornar Padrão. Observe a figura 
abaixo: 
 

 
 
 

Subseção, Personalizar as barras de ferramentas (6 questões) 
 
1- Você é o especialista de suporte à aplicativos da TestKing.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicações para 
desktop. Na área de trabalho de seu usuário você quer poder ver a barra de 
tarefas sempre, exceto quando uma janela é maximizada ou colocada sobre a 
barra de tarefas. O que você deveria fazer? 
 
 A) A partir da Barra de Tarefas e da caixa de diálogo Propriedades do menu 
Iniciar, desmarque a opção "Manter a Barra de Tarefas sobre as outras janelas". 
 B) a partir da barra de tarefas e da caixa diálogo propriedades do menu iniciar, 
selecione a opção Mantenha a barra de tarefas acima das outras janelas. 
 C) a partir da barra de tarefas e da caixa de diálogo propriedades do menu iniciar 
selecione a opção Ocultar automaticamente a barra de tarefas 
 D) a partir da barra de tarefas e da caixa de diálogo propriedades do menu iniciar, 
selecione a opção Ocultar automaticamente a barra de tarefas. 
 
 
 Resposta: A 
 



 Explicação: por padrão a barra de tarefas fica visível até mesmo enquanto você 
está trabalhando com um programa maximizado. Se isto for inconveniente por qualquer 
razão, você pode tirá-la do caminho. A caixa de diálogo propriedades da barra de 
ferramentas de menu iniciar oferece duas opções para controlar este comportamento. 
 Manter a barra de tarefas sobre as outras janelas. Desmarcando esta opção 
permitirá a você ver a barra de tarefas a qualquer momento exceto quando uma janela é 
maximizada ou colocada sobre a barra de tarefas. 
 

 
 Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Com esta opção selecionada, a barra 
de tarefas se retrai na borda da área de trabalho. Para exibir a barra de tarefas, mova o 
cursor do mouse para a borda da área de trabalho onde a barra de tarefas está 
localizada. 
 
 
2- Você é o especialista de suporte a aplicativos da TestKing.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicações para 
desktop. Seu usuário alterou opções na Barra de Tarefas e na caixa de diálogo 
Propriedades do menu Iniciar. Depois disso a barra de tarefas se torna invisível. 
O que você deveria dizer a ela para tê-la de volta (escolha todas que se 
aplicarem). 
 
 A) pressione a tecla de logotipo do Windows 
 B) pressione Ctrl + Esc. 
 C) Pressione Alt + Esc. 
 D) Pressione Shift + Esc. 
 
 
 Resposta: A, B 
 
 Explicação: independentemente de como você configura as opções na caixa de 
diálogo propriedades da Barra de tarefas e menu iniciar, você pode fazer a barra de 



tarefas visível a qualquer momento pressionando a tecla logotipo do Windows ou Ctrl + 
Esc. Ambas as opções exibem o menu Iniciar do Windows. 
 
 
3- Você é o especialista de suporte a aplicativos da TestKing.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicações para 
desktop. Você quer editar o conteúdo dos botões padrão da barra de endereços 
do Internet Explorer. O que você deveria fazer (escolha todas que se 
aplicarem): 
 
 A) Escolha Exibir, Barras de Tarefas, Personalizar. 
 B) Clique com o botão direito na Barra de Ferramentas e escolha Personalizar a 
partir do menu atalho 
 C) escreva um pequeno script para execução com o Internet Explorer 
 D) você não pode fazer isto 
 
 
 Resposta: A,B 
 
 Explicação: para editar o conteúdo da barra de ferramentas botões padrão, você 
pode escolher Exibir, Barras de ferramentas, Personalizar (ou Clicar com o botão 
direito do mouse na Barras de ferramentas e selecionar Personalizar a partir do 
menu atalho). 
 

 
 
 
Para adicionar um botão a Barras de ferramentas, arraste-a da janela de Botões 
disponíveis na caixa de diálogo Personalizar barras de ferramentas para a 



localização de sua escolha na janela Botões da barras de ferramentas atual. 
 

 
 
 
 
4- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam o 
Internet Explorer como navegador de Internet. 
 
 Um usuário informa que moveu uma barra de ferramentas no Internet 
Explorer sem intenção. O usuário poderia mover a barra de volta à sua posição 
original, mas o usuário quer prevenir que as barras sejam movidas no futuro. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa impedir que as barras 
sejam movidas no futuro. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer no menu Exibir no IE? 
 
 A) selecione parar 
 B) selecione barra de status 
 C) selecione tela cheia (ou Tela inteira) 
 D) Apontar para Barras de Tarefas e selecionar Bloquear Barras de Tarefas 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: bloqueando as barras de ferramentas para prevenir movimentação ou 
modificação acidental. Nenhuma das outras respostas faz sentido, dadas as explicações 
abaixo. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
 Respostas incorretas: 
 
 A. pressionar parar irá parar de carregar qualquer página que estiver sendo 
enviada no momento. Se a página está completamente carregada, então esse botão não 
tem efeito. Ele não tem efeito em qualquer barra de ferramentas. 
 
 B.Selecionar a barra de status não é possível. O mais que pode ser feito deve 
indicar ou não. Isto é feito sobre "Exibir – a Barra de status". Isto mostra a barra 
pequena no fundo da tela que detalham como o Web page atual, em que zona você está, 
e se um Cookies tem sido bloqueado ultimamente. 
  
 C. Selecionar a tela cheia (ou Tela inteira) fará simplesmente o IE encher a 
totalmente a tela, fazendo a Barra de ferramentas desaparecer. 
 
 
 
5- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. 
 
 Um cliente executando o  Windows XP Home Edition informa que ele não 
consegue achar vários dos botões que normalmente aparecem na Barra de 
Ferramentas Botões Padrão no Internet Explorer. 
 
 Você precisa se certificar que o cliente pode retornar os botões padrão na 
barra de ferramentas Botões Padrão. 
 
 O que você deveria instruir o cliente a fazer? 
 
 A) clique no botão restaura r padrões na guia avançado nas Opções de Internet no 
Painel de controle 



 B) clique em Redefinir opções da web na guia Programas nas Opções de Internet 
no Painel de controle 
 C) no menu Exibir no Internet Explorer aponte para Barras de ferramentas e 
desmarque Bloquear barras de ferramentas  
 D) No menu Exibir no Internet Explorer, aponte para Barras de Tarefas, selecione 
Personalizar e clique em Redefinir. 
 
 
 Resposta: D  
 
 Explicação: Redefinindo as barras de ferramentas irá retornar para sua 
configuração original. Quaisquer botões que tiverem sido adicionados serão removidos, e 
quaisquer que estiverem faltando serão readicionados. Note que isso irá fazer as barras 
de ferramentas aparecerem da mesma forma que quando o Internet Explorer foi 
originalmente configurado. Obverse a figura abaixo: 
 

 
 
 Respostas Incorretas: 
 
 A. Restaurar os padrões da guia avançado não irá redefinir as barras de 
ferramentas. Essas configurações afetarão coisas como caixas de imagens, se um site é 
selecionado para revogação, e habilitar o compilador Java, entre outras coisas. 
 B. Redefinir as opções da web irá reconfigurar o programa que se abre quando um 
link de notícias é clicado, uma página web é selecionada para ser editada, ou qual 
programa abre quando um link de e-mail é clicado. Isto não afetará as barras de 
ferramentas. 
 C. Bloquear as barras de ferramentas irá prevenir mudanças nas barras de 
ferramentas, mas não irá retornar às configurações originais. 
 
 
 
6- Você é um técnico de suporte da TestKing. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário relata que quando abriu um anexo de e-mail chamado 
Resume.doc, executou um script ao invés de abrir o arquivo no Microsoft Word. 
O usuário executou um antivírus em seu computador. O antivírus assumiu o 
arquivo Resume.doc como um vírus e apagou o arquivo. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário pode dizer se o arquivo é na 



verdade um documento do Word ou script. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer na guia Modo de Exibição 
das Opções de Pasta no Painel de Controle? 
 
 A) selecione o botão de opção mostrar arquivos e pastas ocultos  
 B) selecione a caixa de verificação mostrar caminho completo na barra de título 
 C) Desmarcar a caixa de verificação Ocultar as extensões dos tipos de arquivos 
conhecidos. 
 D) desmarque a caixa de verificação ocultar o arquivos protegidos do sistema 
operacional 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: Desmarcando "Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos" 
irá mostrar completamente a extensão do arquivo. Por exemplo, o arquivo resume.doc 
era provavelmente chamado resume.doc.scr. A extensão .scr mostra que o arquivo é na 
verdade um arquivo de script. Observe a figura abaixo: 
 

 
 

Subseção, Configurar ferramentas de prova (1 questão) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing. 
 
 Um usuário doméstico rodando Windows XP Home edition e Internet 
Explorer notifica que sua lista de Favoritos é freqüentemente alterada. Você 
descobre que ele compartilha seu computador com outros membros da família. 



 
 Você precisa se certificar que sua lista de favoritos continua quando ele 
se loga. 
 
 O que você deveria fazer para cada membro da família? 
 
 A) Criar e usar um Perfil de Usuário. 
 B) criar e usar uma identidade no Microsoft Outlook Express 
 C) criar e usar uma identidade no livro de endereços do Internet Explorer 
 D) criar uma pasta de favoritos em separado abaixo da pasta meus documentos 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: A lista de usuários favoritos se mantém alterando. Você precisa se 
certificar para o usuário. Criar um perfil de usuário para cada membro da família irá fazer 
com que esta alteração pare de acontecer. 
 
Algumas Vantagens de se utilizar Perfis de Usuários:  
 
•  Vários usuários podem utilizar o mesmo computador, sem que as configurações feitas 
por um dos usuários, afetem o ambiente de trabalho dos demais usuários. Quando o 
usuário faz o logon ele recebe exatamente o mesmo ambiente de trabalho que ele 
deixou, quando fez o último logoff.  
 
•  Perfis de Usuários podem ser gravadas em uma pasta compartilhada em um servidor, 
de tal maneira que as configurações “sigam” o usuário através da rede. Esta opção está 
disponível para computadores rodando o Windows NT, Windows 2000, Windows XP ou 
Windows Server 2003. Não está disponível para o Windows 95/98/Me. O uso de Perfis de 
Usuários é uma ferramenta de grande auxílio para o administrador da rede, 
principalmente para a padronização do ambiente de trabalho dos usuários. O 
administrador pode utilizar o conceito de Perfis de Usuários para executar, dentre outras, 
as seguintes configurações:  
 
•  Criar um Perfil padrão e distribuir este perfil para um grupo de usuários da rede. Esta 
opção é útil para usuários que devam ter acesso restrito as opções de personalização do 
Windows. Por exemplo, posso usar um Perfil para definir, automaticamente, os ícones da 
área de trabalho para um grupo de usuários.  
 
•  Você pode criar as chamadas “Mandatory user profile” ou Perfil de Usuário Obrigatório. 
Este tipo de perfil não permite que o usuário faça alterações nas configurações definidas 
no Perfil. O usuário até consegue alterar o seu ambiente de trabalho, mas no momento 
em que for feito o logoff, as alterações não serão salvas. Ao fazer o próximo logon, o 
usuário receberá as configurações definidas no Perfil, sem as alterações que ele fez, mas 
que não foram salvas. As configurações são copiadas do servidor para o computador do 
usuário cada vez que este faz o logon. Quando o usuário faz alterações, est as são feitas 
na sua cópia local do perfil. Ao fazer o logoff, estas alterações não são repassadas para o 
perfil que está gravado no servidor. No próximo logon é este Perfil, que está no servidor 
(sem alterações) que é novamente copiada para a estação de trabalho do usuário, 
sobrescrevendo as alterações que por ventura ele tenha feito. O resultado prático é que 
sempre que o logon é feito, são carregadas as configurações definidas no Perfil do tipo 
Mandatory ou Obrigatório, armazenado no servidor e para o qual somente o 
Administrador tem permissão para fazer alterações.  
 

Subseção, Gerenciar dados do Outlook, incluindo configuração, 
importação, e exportação de dados, e reparação de dados 



corrompidos. (11 questões) 
 
1- Quando um computador com Windows XP Professional hiberna, o sistema 
operacional armazena o conteúdo da memória em um arquivo na sua partição 
de boot. Qual é o nome deste arquivo? 
 
 A) Hiberfil.sys 
 B) Hibernate.sys 
 C) Hiberfil.dat 
 D) Hiberfil.reg 
 E) Hiberfil.ini 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: quando você hiberna, com Windows armazena o conteúdo da memória 
RAM na partição de inicialização do seu computador em um arquivo chamado Hiberfil.sys. 
Desde que a hibernação seja habilitada, você não pode apagá-lo, renomeá-lo, ou movê-
lo para outro disco ou partição. 
Ao colocar um computador em hibernação ou em espera, o Windows XP salva todo 
conteúdo do sistema no arquivo unidade do sistema\Hiberfil.sys antes do sistema 
desligar. O arquivo Ntldr examina a integridade do arquivo Hiberfil.sys. Se o arquivo 
Hiberfil.sys estiver danificado, uma mensagem de erro semelhante à seguinte poderá ser 
exibida:  
 
Exclua os dados da restauração e prossiga para o menu de inicialização do sistema.  
 
Ao pressionar ENTER para confirmar a mensagem de erro, o Windows XP exclui o arquivo 
Hiberfil.sys e realiza uma inicialização normal. 
 
Observação unidade do sistema é um espaço reservado para a unidade na qual o 
Windows está instalado. 
 
 
2- Você é o especialista de suporte à aplicativos da TestKing.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicações para 
desktop. Foram criadas múltiplas identidades em seu Outlook Express. Agora 
você quer consolidar todas as mensagens em uma identidade. O que você 
deveria fazer? 
 
 A) importar e exportar as mensagens entre identidades 
 B) copiar e colar as mensagens pasta por pasta 
 C) salvar todos os mensagens em um arquivo texto e tentam copiar todo o 
conteúdo para a identidade atual 
 D) não há nada que você possa fazer 
 E) nenhuma das opções 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: você pode utilizar o comando de importar do Outlook Express para 
importar mensagens a partir de uma identidade para outra identidade. 

1. No menu Arquivo, aponte para Importar e clique em Mensagens.  
2. Selecione o Microsoft Outlook Express 6 e clique em Avançar.  



3. Especifique a identidade da qual você deseja importar 
4. Verifique o local das mensagens e clique em Avançar.  
5. Escolha Todas as pastas para importar todas as mensagens e clique em 

Avançar. Você também pode escolher a opção Pastas selecionadas para 
importar as mensagens de uma ou mais pastas.  

6. Clique em Concluir.  

 

 
 
 
3- Você é o especialista de suporte a aplicativos da TestKing.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicações para 
desktop. Você precisa configurar o Outlook Express como seu cliente de e-mail. 
No Outlook Express você precisa configurar diferentes contas de e-mail com 
configurações semelhantes. O que você deveria fazer se você não quer repetir a 
digitação para cada conta? 
 
 A) copiar e colar as contas 
 B) Exportar e importar as contas 
 C) executar um script de criação de contas 
 D) criar as contas a partir da linha de comando 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: Se você deseja nunca ser incomodado recriando contas de e-mail, 
escolha ferramentas, contas, selecionar nome da conta, então clique em exportar.  o 
Outlook Express salvará suas configurações em um arquivo .iaf. Se você um dia precisar 



restabelecer a conta neste computador ou em outro você pode importar o arquivo .iaf. 
 
 
4- Você é o especialista de suporte à aplicativos da TestKing.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicações para 
desktop. Você está utilizando o Outlook Express como seu programa de e-mail. 
Classifique este comentário: Outlook Express e Catálogo de Endereços são dois 
aplicativos em separado. 
 
 A) Verdadeiro. 
 B) Falso 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O Outlook Express é muito bem integrado com o Catálogo de 
Endereços, um aplicativo em separado desenvolvido para ser compartilhado por outros 
programas que utilizam informações de contato - cliente de fax, software de 
teleconferência, e outros. Você pode executar o Catálogo de endereços do Windows a 
partir do Outlook Express simplesmente clicando em Catálogo de Endereços na barra de 
ferramentas. 
 
Observação 

Para usar os serviços de diretório do catálogo de endereços no menu Iniciar do 
Windows, clique em Iniciar, clique em Pesquisar e, em seguida, clique na opção para 
localizar pessoas 

 

 



 
 
5- Você é o especialista de suporte a aplicativos da TestKing.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicações para 
desktop. No seu computador com XP o Outlook foi instalado. O que você deveria 
fazer para compartilhar informações entre o Outlook e o Catálo go de 
Endereços? 
 
 A) Editar o registro 
 B) configurar a opção do servidor do Outlook 
 C) configurar a opção de leitura de e-mail do Outlook 
 D) executar o Wab-ex 
 E) exportar os dados do catálogo de endereços para o Outlook um por um 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Para compartilhar informações entre o Outlook e o Catálogo de 
Endereços, abra o editor de registro, e vá para a chave 
HKCU\Software\Microsoft\WAB\WAB4. Adicione o valor DWORD a esta chave (se já não 
estiver presente, e configure-o para 1). Para retornar à desintegração, retorne a este 
valor de registro e delete-o ou configure-o para 0. 
 
 
6- Você é o especialista de suporte à aplicativos da TestKing.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção de aplicações para 
desktop. Você precisa configurar o Outlook Express como seu cliente de e-mail. 
Se você exportar uma conta existente, qual formato do arquivo o Outlook 
Express irá usar para esta exportação? 
 
 A) .iaf 
 B) .irc  
 C) .dbx 
 D) .idx 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Se você deseja nunca ser incomodado recriando contas de e-mail, 
escolha ferramentas, contas, selecionar nome da conta, então clique em exportar.  o 
Outlook Express salvará suas configurações em um arquivo .iaf. Se você um dia precisar 
restabelecer a conta neste computador ou em outro você pode importar o arquivo .iaf. 
 
 
7- Você é um técnico especialista de suporte da TestKing.com.  
 
 Um usuário executando o Windows XP Home Edition e o Microsoft 
Outlook Express informa que não consegue acessar mensagens de e-mail 
previamente salvas. Você verifica que não há mensagens  de e-mail quando o 
cliente abre o Outlook Express. 
 
 Você precisa se certificar que o cliente pode acessar as suas mensagens 
anteriormente salvas. 



 
 O que você deveria fazer? 
 
 A) Importar as configurações de conta da Internet no Outlook Express 
 B) Importar as configurações de conta do e-mail no Outlook Express 
 C) Procurar por arquivos com extensão .pst. Importar as mensagens de e-mail do 
arquivo .pst. 
 D) procurar por arquivos com extensão .dbx. Importar as mensagens de e-mail do 
arquivo .dbx. 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: A causa provável para este problema é que o usuário não está 
carregando arquivos .dbx quando o Outlook Express é carregado. Isso geralmente 
acontece devido ao usuário mover seus arquivos .dbx, e o Outlook Express não consegue 
mais localizá-lo. 
 
 Respostas Incorretas: 
 
 A. Você não pode importar configuração de conta de internet. Mesmo que fosse 
possível, o programa não se encontra na conta de internet. A questão afirma que ele 
possui mas não acessa as mensagens salvas. Isso quase sempre indica um arquivo .PST, 
e desde que arquivos .PST são quase sempre locais, a conexão com a internet não é o 
problema. 
 B. Não há problemas com configurações de conta de e-mail. A questão não afirma 
que o usuário não poderá logar. Ela meramente afirma que ele não pode levantar 
mensagens previamente salvas. 
 C. Arquivos .PST são utilizados com o Microsoft Outlook, não com o Outlook 
Express. 
 
8- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está usando o Outlook Express como cliente de e-mail. Você quer trocar 
cartões de visita eletrônicos com outros usuários via e-mail. Que tipo de padrão 
de cartão de visita eletrônico o Outlook Express suporta? 
 
 A) vCard 
 B) X700 
 C) X600 
 D) eCard 
 E) sCard 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O Catálogo de Endereços suporta o formato vCard, que permite a você 
trocar cartões de visita eletrônicos com outros usuários via e-mail. Para enviar seu cartão 
de visita para outro usuário, primeiro crie um registro para você mesmo. Então selecione 
seu registro no Catálogo de Endereços, e escolha Arquivo, Exportar, Cartão de Visita 
(vCard.. Isto criará um arquivo com a extensão .vcf). 
 
A maneira mais fácil de trocar informações de contato com pessoas na Internet é anexar 
um cartão de visita a mensagens de e-mail. Um cartão de visita contém suas 
informações de contato no catálogo de endereços no formato vCard. O formato vCard 



pode ser usado com uma grande variedade de dispositivos digitais e sistemas 
operacionais. 
 
 
9- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Outlook Express. 
 
 Um o usuário informa que ele quer copiar os contatos do seu telefone 
móvel para o Outlook Express. O telefone móvel não tem um aplicativo de 
sincronização que seja compatível com o Outlook Express. No entanto, o 
telefone móvel suporta salvar os contatos para um arquivo separado por 
vírgula. 
 
 Você precisa ajudar o usuário a selecionar um tipo de arquivo que 
permite que importe seus contatos do seu telefone móvel para o Outlook 
Express. 
 
  Qual o tipo de arquivo você deveria instruir o usuário ao usar? 
 
 A) Arquivo LDIF 
 B) Arquivo Texto 
 C) Arquivo de Planilha do Excel 
 D) um arquivo de catálogo de endereços do Windows 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: Desde que o telefone móvel não suporte o Outlook Express, um 
formato comum deve ser utilizado. O único formato comum entre o telefone e o Outlook 
Express é o delimitado por vírgulas (texto). O Outlook Express pode então importar o 
arquivo e salvar como um Catálogo de Endereços. 
 
 
10- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Outlook Express. 
 
 Um usuário informa que ele quer importar seus contatos do seu 
computador residencial para o Outlook Express para o seu computador de 
trabalho.  O usuário afirma que possui uma cópia do arquivo de endereços do 
Windows em seu computador doméstico que ele trouxe para o escritório .  
 
 Você precisa se certificar que o usuário consegue importar os contatos do 
seu computador doméstico para o Outlook Express no seu computador do 
trabalho. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A) usar o assistente de importação no Outlook Express 
 B) usar o assistente de transferência de arquivos e configurações 
 C) utilizar a opção sincronizar no menu iniciar 
 D) utilizar a opção sincronizar pastas no menu ferramentas no Outlook Express. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Importar o Catálogo de Endereços no Outlook é a solução mais fácil. 
Para fazê-lo, selecione Arquivo > Assistente de Importação > Importar Catálogo de 



Endereços. 

Importando itens para o Outlook Express 

Você pode importar itens facilmente de outros programas para o Outlook Express. Esses 
itens incluem: 

• Catálogos de endereços: importe dos produtos Microsoft e de outros produtos, 
como o Netscape Communicator e o Eudora. Você também pode importar dados 
de catálogos de endereços que utilizam o formato CSV (valores separados por 
vírgula).  

• Mensagens de outros programas de e-mail: incluindo o Netscape e o Eudora. Você 
também pode importar mensagens de vários produtos Microsoft, como o Outlook 
ou as versões mais antigas do Outlook Express.  

• Configurações da conta de e-mail: importe de uma conta de embaiu existente. 
Quando você importar as configurações de sua conta de e-mail, sua conta do 
Outlook Express terá vários (se não todos) detalhes de personalização e 
informações detalhadas de sua conta anterior.  

• Configurações da conta de grupo de notícias: importe de uma conta de email 
existente. Quando você importar as configurações de sua conta de grupo de 
notícias para o Outlook Express, seus registros de inscrição e outros dados; por 
exemplo, as mensagens que foram exibidas, serão inseridos na sua conta de 
grupo de notícias do Outlook Express. Você pode optar por ler imediatamente 
seus grupos de notícias.  

Para importar catálogos de endereços 

Você pode importar os contatos do catálogo de endereços de outros arquivos de catálogo 
de endereços do Windows (.wab), do Netscape Communicator e do Microsoft Exchange, 
bem como de qualquer arquivo de texto (.csv). 

Para o catálogo de endereços do Windows 

1. No menu Arquivo, aponte para Importar e clique em Catálogo de endereços.  
2. Selecione o catálogo de endereços ou o tipo de arquivo a ser importado e clique 

em Abrir.  

Para todos os outros formatos de catálogo de endereços 

1. No menu Arquivo, aponte para Importar e clique em Outro catálogo de 
endereços.  

2. Clique no catálogo de endereços ou no tipo de arquivo a ser importado e, em 
seguida, clique em Abrir.  

Se o seu catálogo de endereços não estiver listado, você poderá exportá-lo para um 
arquivo de texto (.csv) ou para um arquivo LDIF (LDAP Directory Interchange Format) e, 
em seguida, importá-lo usando esse tipo de arquivo. 

 
 
11- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está usando o Outlook Express como cliente de e-mail. Você quer trocar 
cartões de visita eletrônicos com outros usuários de e-mail qual formato de 



arquivo você deve usar para tal troca? 
 
 A) .vcf 
 B) .vdr 
 C) .vac 
 D) .vrb 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O Catálogo de Endereços suporta o formato vCard, que permite a você 
trocar cartões de visita com outros usuários via e-mail. Para enviar seu cartão de visitas 
para outro usuário, primeiro crie um registro para você mesmo. Então selecione o seu 
registro no Catálogo de Endereços, e selecione Arquivo > Exportar > Cartão de Visita 
(vCrad.. Isto criará um arquivo com extensão .vcf). 
 
 

Subseção, Personalizar características do Office (4 
questões) 
 
 
1- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está configurando o Internet Explorer em um computador XP. Por padrão 
o Internet Explorer mantém conexões com os seguintes programas relacionados 
ao uso da Internet (escolha todos que se aplicarem). 
 
 A) Editor HTML 
 B) cliente de e-mail 
 C) leitor de grupos de notícias 
 D) programa de conferência na Internet 
 E) programa de calendário 
 
 
 Resposta: A, B, C, D, E 
 
 Explicação: O Internet Explorer mantém conexões com seis programas 
relacionados ao seu uso da Internet: 
 Um editor HTML 
 Um cliente de e-mail 
 Um leitor de grupos de notícias 
 Um Programa de conferência na Internet 
 Um programa de calendário 
 Um gerenciador de contatos 
 
 
2- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop.  
Você quer colocar em cache arquivos e pastas baseados no servidor no seu 
sistema local. O que você deveria fazer? 
 
 A) certificar se que arquivos offline estão habilitados no seu computador local. 



 B) certificar se que o Microsoft Office 2000 SP1 ou mais recente está instalado em 
seu computador local 
 C) certificar-se que o Microsoft Office 2000 ou mais recente está instalado em seu 
computador local.  
 D) certificar se que você tem as permissões apropriadas para a execução do 
cache.  
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Antes que você possa armazenar em cache arquivos e pastas no seu 
sistema local, você precisa se certificar que arquivos off-line estão habilitados em seu 
computador. E para habilitar arquivos off-line, você precisa primeiro desabilitar a troca 
rápida de usuário (se esta característica estiver habilitada). Com a troca rápida de 
usuário desabilitada, você precisará fechar quaisquer programas sendo executados antes 
de alternar entre contas de usuário. 
 

Visão geral sobre arquivos off-line 

Você pode disponibilizar off-line arquivos de rede armazenando arquivos compartilhados 
no seu computador para que estejam acessíveis quando não estiver conectado à rede. 

Isso pode ser útil quando você usa um computador portátil para realizar a maior parte do 
seu trabalho ou caso o seu computador autônomo permaneça desconectado da rede com 
freqüência. Você pode trabalhar com arquivos off-line da mesma forma que trabalha com 
os arquivos quando está conectado à rede. 

Quando você se conectar novamente à rede, as alterações feitas nos arquivos durante o 
trabalho off-line serão atualizadas para a rede. Esse processo é denominado 
sincronização. Se você e outro usuário, ambos conectados à rede, fizerem alterações no 
mesmo arquivo, você poderá salvar sua versão do arquivo na rede, manter a outra 
versão ou salvar ambas. 

Caso você compartilhe pastas do seu computador com outros usuários da rede, eles 
poderão trabalhar off-line com essas pastas. Para proteger os arquivos nas pastas 
compartilhadas, é possível especificar se os outros usuários podem ou não alterar seus 
documentos ou somente visualizá-los. Você também pode controlar quais os arquivos 
compartilhados que os usuários podem acessar off-line. 

Observações 

• Qualquer pasta ou arquivo compartilhado em uma rede Microsoft pode ser 
disponibilizado off-line. Você pode disponibilizar arquivos off-line utilizando 
qualquer computador que ofereça suporte ao compartilhamento de arquivos e 
impressoras baseado no Bloco de mensagens de servidor (SMB) incluindo o 
Windows 95, o Windows 98, o Windows NT 4.0 e o Windows XP.  

• O administrador do sistema pode configurar pastas compartilhadas para que cada 
arquivo da rede que você abra na pasta compartilhada seja automaticamente 
disponibilizado off-line ou para que somente os arquivos de rede selecionados 
sejam disponibilizados off-line.  

Preparando-se para trabalhar off-line 

Antes de trabalhar com programas e arquivos off-line, será necessário configurar o 
computador para utilizar arquivos off-line. O trabalho off-line significa trabalhar com 



programas, pastas e arquivos de rede compartilhados mesmo que você não esteja 
conectado à rede. Você também pode trabalhar off-line com páginas da Web, do site da 
sua empresa na Web ou da Internet. Para se preparar a fim de trabalhar off-line, siga um 
destes procedimentos. Eles são os mesmos para computadores portáteis e autônomos. 

Configurar o computador para usar arquivos off-line 

Por padrão, o seu computador está configurado para utilizar arquivos off-line, mas é 
necessário selecionar a opção sincronização para determinar qual versão dos arquivos 
da rede você tem.  

Procedimento passo a passo 

Para configurar o computador a fim de usar arquivos off-line 

1. Abra Meu computador.  
2. No menu Ferramentas, clique em Opções de pasta.  
3. Na guia Arquivos off-line, certifique-se de que a caixa de seleção Ativar 

arquivos off-line está marcada.  
4. Selecione Sincronizar todos os arquivos off-line antes de fazer logoff para 

executar uma sincronização completa. Deixe essa caixa desmarcada para 
executar uma sincronização rápida.  

Observações 

• Uma sincronização completa garante que você tem a versão mais atual de todos 
os arquivos de rede compartilhados com os quais você trabalha off-line. Uma 
sincronização rápida garante que você tem as versões completas dos seus 
arquivos off-line, embora eles não sejam necessariamente as versões mais 
recentes. Você pode optar por uma sincronização rápida se for a única pessoa a 
trabalhar em um arquivo ou se não precisar da versão mais recente de um 
arquivo.  

• Utilize o Gerenciador de sincronização para controlar quais arquivos off-line 
devem ser sincronizados, quando essa tarefa é realizada e se o Windows avisa 
antes da sincronização. Para obter mais informações, clique em Tópicos 
relacionados.  

• Depois de configura r o computador para usar arquivos off-line, será necessário 
disponibilizar off-line os arquivos de rede compartilhados. 

 

Disponibilizar off-line um arquivo ou uma pasta 

Quando você disponibilizar off-line um arquivo de rede pela primeira vez, o Assistente 
de arquivos off-line irá orientá-lo durante o processo. Quando a caixa de diálogo 
Sincronizando desaparecer, o item estará disponível off-line. 

Disponibilizar páginas da Web off-line 

Com o Microsoft Internet Explorer, você pode disponibilizar páginas ou sites da Web 
inteiros, incluindo links, para visualização off-line. Um assistente solicita que você 
especifique o volume do conteúdo a ser disponibilizado off-line. Você também pode 
configurar uma agenda para sincronizar o conteúdo automaticamente. 



Se você usar o Internet Explorer para disponibilizar páginas da Web off-line, as 
configurações dos arquivos off-line selecionadas utilizando Meu computador, na caixa 
de diálogo Opções de pasta, não se aplicarão às páginas da Web que você disponibilizar 
off-line. Em vez disso, use as opções disponíveis para páginas da Web off-line no 
Internet Explorer. 

Não disponibilizar arquivos off-line  

Você pode não disponibilizar off-line os programas compartilhados e os arquivos de 
determinados computadores da rede. Isso é útil se você deseja continuar trabalhando 
off-line por padrão, mas não quer trabalhar off-line em nenhum arquivo de um 
determinado computador na rede. 

 
 
3- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
O que você deveria fazer se você quiser habilitar arquivos offline? 
 
 A) desabilitar a troca rápida de usuário 
 B) habilitar a troca rápida de usuário 
 C) desabilitar o cache local 
 D) Habilitar EFS 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Antes que você possa pôr arquivos e pastas de seu sistema local em 
cache, você precisará se certificar que arquivos off-line estejam habilitados em seu 
computador. E para habilitar arquivos off-line, você deve primeiro desabilitar a troca 
rápida de usuário, (se esta opção estiver habilitada). Com a troca rápida de usuário 
desabilitada, você precisará fechar quaisquer programas sendo executados antes de 
alternar entre contas de usuário. 
 
Nota 
Veja a explicação anterior.  
 
 
4- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Um usuário na companhia quer 
poder abrir todos arquivos BMP usando uma aplicação personalizada 
 
 O usuário informa que quando ele clica duas vezes em um arquivo .BMP, 
ele abre no Microsoft Paint, e não no aplicativo desejado. 
 
 Você precisa se certificar que todos os arquivos .bmp são abertos 
utilizando uma aplicação personalizada. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 
 A) criar uma política de restrição de software para o aplicativo personalizado. 
 B) configurar a associação de arquivos e para arquivos BMP para abrir com o 
aplicativo personalizado 
 C) Instruir o usuário a clicar com o botão direito no arquivo .bmp e selecionar a 



opção Abrir Com 
 D) Instruir o usuário a mover o arquivo .bmp para a mesma pasta do aplicativo 
personalizado. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: Você quer utilizar um aplicativo personalizado para seus arquivos 
.bmp, e não o Paint que abre por padrão. 

Para alterar o programa que abre um arquivo 

1. Abra a pasta Meus documentos.  

Se o arquivo que você deseja enviar não for encontrado nessa pasta ou em suas 
subpastas, use a opção Pesquisar para localizá-lo. Para abrir Pesquisar, clique 
em Iniciar e, em seguida, clique em Pesquisar. 

2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo que você deseja abrir em um 
programa diferente e, em seguida, clique em Propriedades.  

3. Na guia Geral, clique em Alterar.  
4. Clique no programa no qual você deseja que o arquivo seja aberto.  

Observações 

• Essa alteração afeta todos os arquivos que têm a mesma extensão de nome do 
arquivo selecionado. Por exemplo, se você alterar o programa que abre um 
arquivo .bmp, todos os arquivos .bmp serão abertos neste programa.  

• Você também pode alterar esse programa clicando com o botão direito do mouse 
no arquivo, em Abrir com e, em seguida, clicando no nome do programa. Se o 
programa desejado não estiver exibido, clique em Procurar.  

 
 

Seção 2: Resolvendo problemas relacionados à personalização 
do Internet Explorer (8 questões) 
 
1- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você quer gerenciar o cache da web utilizado pelo Internet Explorer. Por padrão 
onde fica o conteúdo do cache da Internet? 
 
 A) %UserProfile%LocalSettingsTemporaryInternetFiles 
 B) %UserProfile%LocalSettingsTemporaryWebFiles 
 C)  %UserProfile%LocalSettingsTemporary 
 D)  %UserProfile%LocalSettingsCache 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Arquivos temporários de internet são armazenados por padrão em 
diversas sub-pastas da pasta de sistema oculta %UserProfile%\LocalSettings\Temporary 
Internet Files. Por padrão, o Internet Explorer reserva um máximo de cerca de 3% do 
espaço em seu disco de sistema para o cache da Web. 



 
 
2- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você quer ter certeza que o Internet Explorer sempre abre um atalho da web 
em uma nova janela, ao invés de substituir o material que você está 
visualizando no momento. O que você deveria fazer ? 
 
 A) selecionar ferramentas, Opções Internet e c licar na guia Avançado. Na seção 
navegação da lista de opções, desmarque a opção Reutilizar Janelas para iniciar os 
Atalhos. 
 B) escolha ferramentas opções de Internet então clique na guia Avançado. Na 
seção navegação de da lista de opções marque na opção Reutilizar Janelas para iniciar os 
Atalhos. 
 C) você não pode fazer isto 
 D) criptografar a pasta meus favoritos 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Para ter certeza de que o Internet Explorer sempre abra um atalho da 
Web em uma nova janela, ao invés de sobrepôr o material que você está visualizando no 
momento, escolha ferramentas, opções de internet, e então clique na guia Avançado. Na 
seção Navegação na lista de configurações, desmarque a opção Reutilizar Janelas para 
iniciar os Atalhos. Observe a figura abaixo: 
 

 
 



 
3- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você quer gerenciar o cache utilizado pelo Internet Explorer. Por padrão quanto 
espaço é reservado para a cache da web? 
 
 A) 3% do espaço total do disco 
 B) 6% do espaço total do disco 
 C) 10% do espaço total do disco 
 D) 15% do espaço total do disco 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Arquivos temporários de internet são armazenados por padrão em 
diversas sub-pastas da pasta de sistema oculta %UserProfile%\LocalSettings\Temporary 
Internet Files. Por padrão, o Internet Explorer reserva um máximo de cerca de 3% do 
espaço em seu disco de sistema para o cache da Web. 
 

Trabalhando com arquivos de Internet temporários 

A pasta Temporary Internet Files é o local do disco rígido no qual as páginas e os 
arquivos da Web (como elementos gráficos) são armazenados enquanto são exibidos. 
Isso agiliza a exibição das páginas visitadas com freqüência ou já vistas porque o 
Internet Explorer pode abri-las do disco rígido em vez da Web. 

Aumentar o espaço reservado para essa pasta pode aumentar a rapidez com que as 
páginas anteriormente visitadas são exibidas, mas reduz a quantidade de espaço 
disponível para outras pastas do computador. Você pode definir o tamanho dessa pasta, 
ou esvaziá-la, para controlar a quantidade de espaço que ela usa no disco rígido. 

Os arquivos de Internet também são armazenados no computador quando você 
disponibiliza páginas da Web para navegação offline. É possível exibir esses arquivos sem 
estar conectado à Internet. 

 
4- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos.  Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você quer ter nos downloads do Internet Explorer uma cópia da página atual na 
pasta arquivos temporários da Internet.  O que você deveria fazer? 
 
 A) adicionar essa página à sua lista de favoritos. Selecione tornar esta página 
disponível offline na guia documentos da web da caixa de diálogo propriedades dos 
favoritos. 
 B) escolha editar - selecionar tudo - copiar 
 C) escolha editar - frontpae 
 D) pressione Ctrl + Prt Scr 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Se você selecionar Tornar Esta Página Disponível Offline na guia 



Documento Web na caixa de diálogo Propriedades dos favoritos, O Internet Explorer 
baixa uma cópia da página para sua pasta de arquivos temporários da internet e atualiza 
esta página em intervalos periódicos (todo o dia em um determinado horário, por 
exemplo). Você pode então ler a página sem ter que reconectar à internet. Observe a 
figura abaixo: 
 

 
 
 
5- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuário relata que ele sempre precisa informar novamente seu nome 
de usuário e senha na página da Internet quando ele se loga em qualquer 
WebSite. O usuário quer que o Internet Explorer forneça automaticamente seu 
nome de usuário e senha quando ele se logar em websites. 
 
 Como o usuário deveria configurar a caixa de diálogo configurações de 
auto completar em seu computador? 
 
 Para responder, configure a opção apropriada ou opções na caixa de 
diálogo na área de resposta. 
 



 
 
 
 Resposta:  
 

 
 
Resposta: Nomes de usuário e senhas em formulários 
Explicação:  Está é uma resposta na caixe de diálogo. Você deve Clicar no local correto, 
na terceira Caixa de verificação (Nomes de usuário e senhas em formulários). 
 

A opção Nomes de usuário e senhas em formulários especifica se o lnternet Explore 
deve sugerir entradas para nomes de usuários quando você as inserir em páginas da 
Web e deve preencher automaticamente a senha correspondente do nome, se você a 
tiver salvo anteriormente no lnternet Explore.  



Observação: por razões de segurança, o lnternet Explorei não exibe ou lista entradas de 
senha; cada caractere em uma caixa de senha é representado por um asterisco ( *)  

 
 
6- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um o usuário informa que não consegue mais ver imagens em qualquer 
website. Ao invés disto, só consegue ver uma moldura para a localização 
pretendida das imagens gráficas. Você descobre que o usuário recentemente fez 
diversas mudanças em seu Internet Explorer .  
 
 Você precisa se certificar que o usuário consegue ver imagens gráficas no 
Internet Explorer em todas as páginas que exibam imagens gráficas. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer nas opções de Internet no 
painel de controle? 
 
 A) Clicar no botão restaurar padrões na guia avançado 
 B) Clicar no botão redefinir opções da web na guia avançado  
 C) desmarcar a caixa de verificação Mostrar molduras das imagens baixadas na 
guia avançado 
 D) selecionar a caixa de verificação habilitar estilos visuais em botões e controles 
nas páginas de Internet na guia avançado. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Uma das mudanças realizadas foi mostrar molduras de imagens ao 
invés das imagens reais. Esta configuração é feita sob a guia Avançado nas propriedades 
do Internet Explorer. Esta caixa existe para acelerar a navegação por não exibir as 
imagens. abaixo está a caixa: 
 



 
 
 Respostas incorretas: 
 
 B. Redefinir as configurações da Web irá redefinir o aplicativo padrão utilizado 
para fazer coisas tais como editar páginas web, e-mail, notícias, etc. Aqui está a tela: 
 



 
 
 C. Esta é exatamente a caixa de verificação que você quer desselecionar. A razão 
pela qual o problema acontece é que esta caixa de verificação foi selecionada, e as 
imagens não estão mais sendo exibidas. 
 D. habilitar os estilos visuais irá simplesmente permitir o Internet Explorer exibir 
temas como o restante do Windows XP. Isto irá manter todos os esquemas de cores, 
ponteiros, etc no Internet Explorer. Isto não tem nada a ver com as imagens que são 
exibidas no Internet Explorer. 
 
 
7- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuário relata que sua barra de endereços no Internet Explorer 
desapareceu. Agora ele não pode mais digitar endereços para conectar-se a 
websites. Você descobre que o usuário recentemente fez algumas alterações no 
Internet Explorer. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa digitar qualquer endereço 
de página web na barra correspondente. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A) bloquear as barras de ferramentas 
 B) habilitar a barra de endereços 
 C) habilitar a barra de endereços links 
 D) habilitar a barra de ferramentas botões padrão 



 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: habilitar a barra de endereços é a mais simples, mais direta resposta. 
E também faz o maior sentido. Uma vez que ela "Fez algumas alterações" no seu 
ambiente, uma das mudanças foi em suma a probabilidade de se desligar a sua barra de 
endereços. Simplesmente reabilitar a barra deverá resolver o problema. Observe a figura 
abaixo: 
 
 

 
 
Respostas Incorretas:  
 
 A) Bloquear as barras de ferramentas irá impedir de modificá-las, mas não irá 
transformar na barra necessária.  
 C) A barra de ferramentas Links irá exibir os itens na pasta Links. Não habilitará a 
barra de endereços ou modificá-la de qualquer forma.  
 D) A barra de ferramentas Botões Padrão exibirá todos os botões padrão (Parar, 
Atualizar, Voltar, etc.) Não alterará a barra de endereços. 
 
 
8- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você suspeita que seu Internet Explorer está lendo do cache quando deveria 
estar baixando arquivos atualizados (ou novos). O que você deveria fazer 
(selecione todos que se aplicarem). 
 



 A) mantenha pressionada a tecla shift enquanto você clica em atualizar 
 B) pressione Shift + F5 
 C) mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto você clica em atualizar 
 D) Pressione Shift + F6 como 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: se com o Internet Explorer parece estar lendo a partir do cache para a 
quando este deveria estar baixando arquivos novos (por exemplo, se você perceber o 
que está lendo as manchetes de ontem no site de um jornal, segure pressionada a tecla 
Ctrl enquanto clica em atualizar (ou pressione F5)). 
 

Seção 3. Resolver problemas relacionados à personalização do 
(9 questões) 
 
1- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você precisa configurar o Outlook Express como seu cliente de e-mail. 
Classifique esse comentário: por padrão o Outlook Express não checa os 
endereços contra as entradas em servidores LDAP. 
 
 A) Verdadeiro 
 B) Falso 
 C) Verdadeiro somente se há servidores LDAP na mesma sub-rede 
 D) Falso - LDAP nunca é suportado pelo OE 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: por padrão o programa não confere as entradas de endereços em 
servidores LDAP. mas não se pode adicionar esse formulário conforme segue: 
 1. escolha ferramentas, contas. 
 2. Na guia serviços de diretório (ou guia todos, da caixa de diálogo contas de 
Internet), selecione o nome de um serviço de diretório então clique em propriedades. 
 

 
 



 3. na guia geral da caixa de diálogo Propriedades dos Active Directory, 
selecione conferir nomes neste servidor ao enviar mensagens. 
 

 
 
 
2- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você precisa configurar o Outlook Express como seu cliente de e-mail. O que 
são usados pelo Outlook Express para organizar as mensagens? 
 
 A) Pastas 
 B) Caixas 
 C) Unidades 
 D) Domínios 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: o Outlook Express utiliza pastas para organizar mensagens. O 
programa cria um conjunto de pastas por padrão. Chamadas pastas locais, essas pastas 
são utilizadas para quaisquer contas de e-mail POP3 que você tenha. Isso também inclui 
caixa de saída e rascunhos que são compartilhadas por todas as suas contas. 
 
 
3- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Seu usuário está utilizando o Outlook Express como cliente de e-mail. Por 



padrão o  Outlook Express checa a cada ______ minutos para conferir se o 
usuário tem novo e-mail? 
 
 A) 1 
 B) 5 
 C) 15 
 D) 30 
 E) 60 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: Por padrão, o Outlook Express checa a cada trinta minutos para ver se 
você tem novas mensagens de e-mail. Você pode mudar este intervalo (ou desabilitar a 
checagem automática) na guia geral da caixa de diálogo opções. 
 

 

Esta opção especifica se deve ser verificado se há novas mensagens no servidor de email 
no intervalo de minutos especificado. Também envia, ao mesmo tempo, todas as 
mensagens da Caixa de saída. Se você desmarcar essa caixa de seleção, só será possível 
verificar se há novas mensagens clicando no menu Ferramentas e, em seguida, clicando 
em Enviar e receber.  

4- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Seu usuário está utilizando o Outlook Express como cliente de e-mail. Quais 
teclas de atalho pode o seu usuário pressionar para que ele consiga enviar e 
receber ao mesmo tempo? 
 
 A) Ctrl + M 
 B) Ctrl + E 



 C) Ctrl + R 
 D) Ctrl + S 
 
 
 Resposta: A 
 Explicação: queira ou não você receba e-mail dentro de uma programação, você 
pode enviar e receber a qualquer momento pressionando Ctrl+M. este atalho de teclado 
checa todas as suas contas de e-mail. Para checar uma conta em particular apenas, 
escolha ferramentas, enviar e receber, então selecione a conta que você quer checar. 

Usando atalhos de teclado do Outlook Express 

Você pode usar os atalhos de teclado para selecionar comandos e navegar pelo painel de 
visualização e pela lista de mensagens. Os atalhos se aplicarão a e-mails e grupos de 
notícias, exceto onde indicado. 

Janela principal, janela de exibição de mensagem e janela de envio de 
mensagem. 

 
 

Janela principal e janela de exibição de mensagem  

 
 
Janela principal 



 
 
Janela de mensagem — exibir ou enviar 

 

 
Janela de mensagem — enviar somente 
 

 
 
 
5- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Seus usuários precisam utilizar o Outlook Express para enviar e-mails em texto 
puro. O que você deveria fazer para se certificar que apenas e mesmo texto 
puro são enviados aos destinatários desejados? 
 
 
 A) você precisa fazer alterações na ficha dos destinatários no catálogo de 
endereços 
 B) você precisa fazer alterações nas opções de envio do Outlook Express 
 C) você precisa fazer alterações nas opções de servidor do Outlook Express 
 D) você precisa fazer alterações nas opções de assinatura do Outlook Express 
 E) você não precisa fazer nada 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: para ter certeza que uma pessoa em particular receba e-mail em texto 
puro de você, abra o registro dessa pessoa no catálogo de endereços e clicando duas 
vezes no registro ou clicando com um botão direito e selecionando propriedades. 
Selecione a guia nome então selecione enviar e-mail usando texto puro somente. 
 
 



 
6- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você utiliza o Outlook Express no seu desktop. Atualmente o Outlook Express é 
o único programa de notícias em seu computador. O que você deveria fazer para 
que o Outlook Express fosse o programa padrão? 
 
 A) você precisa fazer alterações na ficha dos destinatários do catálogo de 
endereços 
 B) você precisa fazer alterações nas opções de envio do Outlook Express 
 C) você precisa fazer alterações nas opções de servidor do Outlook Express 
 D) você precisa fazer alterações nas opções de assinatura do Outlook Express 
 E) você não precisa fazer nada 
 
 
 Resposta: E 
 
 Explicação: se você não faz do Outlook Express principal manipulador de e-mail 
ou notícias, mas nenhum outro cliente de e-mail ou notícias está instalado em seu 
sistema, o Windows irá tratar o Outlook Exp ress como padrão de qualquer forma. 
 
 
7- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você utiliza o Outlook Express como cliente de e-mail. O Outlook Express por 
padrão tem quantas identidade para uso? 
 
 A) Nenhuma 
 B) Uma 
 C) Duas 
 D) Uma para cada conta no computador 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: O Outlook Express inicialmente utiliza uma identidade única, chamada 
identidade principal. Você pode querer substituir este nome com um nome real, talvez o 
seu próprio nome. Para fazer isto, selecione identidade principal na caixa de diálogo 
gerenciar identidades e clique em propriedades. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
 
8- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você utiliza o Outlook Express como cliente de e-mail. Você quer alterar a 
identidade padrão utilizada pelo Outlook Express. O que você deveria fazer ? 
 
 A) selecionar identidade principal - propriedades na caixa de diálogo gerenciar 
identidades 
 B) selecionar identidade padrão - propriedades avançadas na caixa de diálogo 
gerenciar identidades 
 C) selecionar identidade - opções na caixa de diálogo gerenciar identidades 
 D) a identidade padrão não pode ser alterada 
 E) nenhuma das opções 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O Outlook Express inicialmente utiliza uma identidade única, chamada 
identidade principal. Você pode querer substituir este nome com um nome real, talvez o 
seu próprio nome. Para fazer isto, selecione identidade principal na caixa de diálogo 
gerenciar identidades e clique em propriedades. 
 
 
9- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP.  
 
 Um usuário informa que mensagens de e-mail enviadas a ele por um 
colega não aparece na caixa de entrada do Microsoft Outlook.  Ele consegue 
ouvir o tom de notificação, indicando que mensagens de e-mail estão sendo 
recebidas.  Você confirma que quando o tom é ouvido a contagem de e-mail não 



lido para a caixa de entrada do usuário não aumenta. 
 
 Você precisa se certificar que novas mensagens de e-mail apareçam na 
caixa de entrada. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A) Executar o assistente detectar e reparar 
 B) criar e usar um novo perfil no Outlook 
 C) desabilitar no Outlook a regra que está afetando as mensagens de e-mail 
 D) alterar a opção classificar por para incluir mensagens de e-mail não lidas. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: em toda a probabilidade, há um filtro que previne o Outlook de 
receber mensagens. Se este é o caso, haveria ainda um alerta audível, assim que a 
mensagem enviada então é instantaneamente deletada. o isto explicaria porque a 
mensagem não existe mais. 
 
 Respostas Incorretas: 
 A. executar detectar e reparar não é necessário uma vez que as mensagem estão 
de fato de sendo entregues isto é um indicativo de que o Outlook está funcionando como 
deveria. 
 B. Criar um novo perfil iria permitir as mensagens serem entregues, mas não era 
melhor opção uma vez que todas as outras mensagem do usuário não estariam 
acessíveis. 
 D. trocando a classificação não  resolverá o problema, visto que as mensagens 
não existem mais, e classificar por qualquer regra não alterará tal fato. 
 
 

Seção 4: resolver problemas relacionados à personalizar o 
sistema operacional para prover suporte aos aplicativos (  3 
questões) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional.   
 Um usuário relata que o seu computador inicia vários minutos depois de 
se logar. você confirma que o computador não exibe nenhuma mensagem de 
erro ou fora do sistema. O usuário não instalou nenhum programa ou 
dispositivo de hardware e não fez nenhuma alteração no sistema recentemente. 
Outros usuários na companhia também informa que o mesmo problema está 
ocorrendo em seus computadores. 
 
 Você precisa identificar a causa do problema. 
 
 Qual ferramenta você instruiria o usuário a executar em seu computador? 
 
 A) Dr. Watson 
 B) Um programa antivírus 
 C) Informações do Sistema  
 D) Diagnóstico de rede 
 
 
 Resposta: A 



 
 Explicação: nenhuma outra resposta na lista está correta porque o Dr. Watson é a 
ferramenta correta para uso aqui. 
 

Visão geral sobre o Dr. Watson 

O Dr. Watson para Windows é um depurador de erros de programa. 

As informações obtidas e registradas pelo Dr. Watson são as informações necessárias 
para os grupos de suporte técnico diagnosticarem um erro de programa em um 
computador com o Windows. Um arquivo texto (Drwtsn32.log) é criado quando um erro 
for detectado, e poderá ser enviado à equipe de suporte pelo método que preferirem. 
Você também pode criar um arquivo de despejo de memória, que é um arquivo binário 
que um programador pode carregar em um depurador.  

Se ocorrer algum erro de programa, o Dr. Watson será iniciado automaticamente. Para 
iniciar o Dr. Watson, clique em Iniciar, em Executar e digite drwtsn32. Para iniciar o 
Dr. Watson a partir de um prompt de comando, mude para a pasta raiz e digite 
drwtsn32. 

 
 
 
2- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop.  
 
 O usuário quer exibir a barra de favoritos do Explorer. Quais teclas de 
atalho você diria para ele pressionar? 
 
 A) Ctrl + I 
 B) Ctrl + E 
 C) Ctrl + A 
 D) Ctrl + D 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: para exibir a barra de favoritos do Explorer, você pode fazer qualquer 
dos seguintes: 
 Escolha Exibir, Barra do Explorer, Favoritos. 
 Pressionar Ctrl + I. 
 Clicar no botão Favoritos na Barra de ferramentas botões padrão. 
 
 
3- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Seu o usuário quer rapidamente adicionar a página atual para o nível superior 
da pasta de favoritos. Com que teclas de atalho você deveria orientá-lo a 
pressionar? 
 
 A) Ctrl + I 
 B) Ctrl + E 



 C) Ctrl + A 
 D) Ctrl + D 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: pressionar Ctrl + D adicione da página atual no nível mais alto da 
pasta de favoritos. Porque muitos usuários rapidamente acumulam muitos favoritos que 
se torna necessário utilizar sub-pastas para organizá-los, você pode pensar nesta opção 
como uma rápida, mas temporária forma de adicionar um favorito. 
 
Trabalhando com favoritos 
 

 
 
Subseção, responder questões de usuários finais relacionadas 
ao sistema operacional para oferecer suporte a um aplicativo (1 
questão) 
 
 
1- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Se você selecionar “Tornar esta página disponível offline” na guia documento 
Web o da caixa de diálogo propriedades dos favoritos, o Internet Explorer fará o 
download de uma cópia da página atual para qual local? 
 
 A) %UserProfileTemporaryInternetFiles 
 B) %UserProfileApplicationData 
 C) %UserProfileLocalSettings 
 D) %UserProfileMyDocuments 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Se você selecionar Tornar esta Página Disponível Off-line na guia 
Documento Web na caixa de diálogo Propriedade dos favoritos, o Internet Explorer 
baixa uma cópia da página para sua página de Arquivos Temporários da Internet 
(%UserProfile%\Temporary Internet Files) e atualizará aquela página em intervalos 
periódicos (todo o dia em um determinado horário, por exemplo). Você pode então ler a 
página sem ter que reconectar à internet. 
 
Subseção, personalizar o menu iniciar e a barra de tarefas (12 
questões)  
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 



 
 Um usuário informa que quer mover um atalho da sua área de trabalho 
para o menu iniciar. 
 
 Você precisa certificar-se que o atalho foi movido para o menu iniciar. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A) Arrastar e soltar o atalho até o menu Iniciar. 
 B) Configurar o menu iniciar para usar o menu Clássico. 
 C) Aumentar o número de programas disponíveis no menu Iniciar. 
 D) Certificar-se que a lista de programas recentemente utilizados está 
desabilitada. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: arrastar e soltar o atalho é a única maneira de movê-lo. 
 
 Respostas incorretas: 
 
 B. utilizar o menu iniciar clássico não mudará atalhos da área de trabalho de 
maneira alguma. Utilizando isso em conjunto com arrastar e soltar irá funcionar mas não 
é necessário. 
 C. aumentar o número de programas disponíveis no menu Iniciar iria apenas 
aumentar a quantidade de programas recentemente utilizados, mas não lhes adiciona 
nenhuns atalhos. Clicando duas vezes sobre o atalho os programas recentemente 
utilizados irá exibir o programa verdadeiro não o atalho e somente se o aplicativo estiver 
escrito corretamente. (Nem todos os aplicativos foram uso dos programas recentemente 
utilizados.) 
 

Visão geral sobre o menu Iniciar 

Quando você clica em Iniciar, é exibido um menu que oferece acesso rápido à maioria 
dos itens mais úteis do computador. Quando você clica em Todos os programas, é 
aberta uma lista dos programas instalados no computador.  

A lista de programas no menu Iniciar é dividida em duas partes: os programas exibidos 
acima da linha separadora (também conhecidos como lista de itens fixos) e os programas 
exibidos abaixo da linha separadora (também conhecidos como lista dos programas mais 
usados). Os programas da lista de itens fixos permanecem lá e estão sempre disponíveis 
para serem iniciados quando clicados. Você pode adicionar itens a essa lista. Para obter 
mais informações, clique em Tópicos relacionados. 

Os programas são adicionados à lista dos programas mais usados quando você os usa. O 
Windows tem um número padrão de programas exibidos na lista dos programas mais 
usados. Quando esse número é alcançado, os programas que não são abertos há algum 
tempo são substituídos pelos programas usados mais recentemente. Você pode alterar 
esse número padrão.  

Você também pode personalizar o menu Iniciar e adicionar uma pasta denominada 
Meus documentos recentes que conterá os arquivos abertos recentemente. Outra 
maneira de personalizar o menu Iniciar é definir que os itens sejam abertos quando 
você mantiver o mouse sobre eles, uma forma simples de visualizar o conteúdo do item.  



 
2- Dentro da iniciativa OnNow do Windows XP Professional, qual dos 
seguintes é o objetivo válido do design. (escolha todos que se aplicarem) 
 
 A. Inicializar a partir do desligamento total a um estado utilizável em 30 
segundos. 
 B. Continuar a partir da hibernação em 20 segundos.  
 C. Continuar a partir do standby em 5 segundos. 
 D. Nunca desligar 
 
 
 Resposta: A, B, C 
 
 Explicação: OnNow é uma iniciativa da Microsoft para o avanço do hardware de 
PCs para suportar capacidade de ativação instantânea, enquanto aparenta estar 
desligado (isto é, está quieto e utiliza pouca ou nenhuma energia) quando não está em 
uso. a Microsoft lançou os seguintes objetivos de design para um PC típico rodando 
Windows XP: 
 - Inicializar a partir do desligamento total a um estado utilizável em 30 segundos. 
 - Continuar a partir da hibernação em 20 segundos.  
 - Continuar a partir do standby em 5 segundos. 
 
 
 
3- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você quer configurar as funções de gerenciamento de energia do Windows XP. 
Como você procederia? 
 
 A. Abrir as opções de energia no painel de controle 
 B. Definir uma política de grupo de gerenciamento de energia 
 C. Editar o registro 
 D. Definir um script personalizado de Inicialização 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: para configurar qualquer função de gerenciamento de energia do 
Windows Esper, abra opções de energia no painel de controle. (Se utilizar visualização 
por categorias no Painel de Controle, você encontrará Opções de Energia em 
Desempenho e Manutenção). 
 

Visão geral sobre Opções de energia 

Usando Opções de energia no Painel de controle, você pode reduzir o consumo de 
energia de qualquer dispositivo do computador ou do sistema inteiro. Isso pode ser feito 
através da escolha de um esquema de energia, que é um conjunto de configurações que 
gerencia o uso de energia pelo computador. Você pode criar seus próprios esquemas de 
energia ou usar os esquemas fornecidos com o Windows. 

Você também pode ajustar as configurações individuais em um esquema de energia. Por 
exemplo, dependendo do seu hardware, você pode: 

• Desligar automaticamente o monitor e os discos rígidos para economizar energia.  



• Colocar o computador em modo de espera quando ele estiver ocioso. Nesse 
modo, o computador alterna para um estado de baixo consumo de energia onde 
os dispositivos, como o monitor e os discos rígidos, são desligados e o 
computador usa menos energia. Quando você quiser utilizar o computador 
novamente, ele sairá rapidamente do modo de espera e a sua área de trabalho 
será restaurada ao estado exato em que você a deixou. O modo de espera é 
particularmente útil para economizar bateria em computadores portáteis. Como o 
modo de espera não salva em disco o estado em que se encontra a sua área de 
trabalho, uma falha de energia pode resultar na perda de informações que não 
tenham sido salvas.  

• Colocar o computador em modo de hibernação. O recurso de hibernação salva em 
disco tudo o que está na memória, desliga o monitor, o disco rígido e o 
computador. Ao reiniciar o computador, a área de trabalho é restaurada 
exatamente como você a deixou. É mais demorado tirar o computador do modo 
de hibernação do que tirá-lo do modo de espera.  

Em geral, o monitor ou o disco rígido é desligado por um curto período para economizar 
energia. Se você pretende se afastar do computador por um período curto, coloque-o em 
modo de espera. Esse procedimento deixa todo o sistema em um estado de baixo 
consumo de energia. 

Coloque o computador em modo de hibernação caso você se afaste por um longo período 
ou durante toda a noite. Ao reiniciar o computador, a área de trabalho será restaurada 
ao estado em que a deixou. 

Para usar as Opções de energia do Windows, é necessário que o seu computador tenha 
sido configurado pelo fabricante para oferecer suporte a esses recursos.  

 
 
 
4- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você quer configurar as opções de gerenciamento de energia do Windows XP. 
Na Visualização de Categorias, no Painel de Controle, sob qual categoria você 
consegue achar as Opções de Energia? 
 
 A. Desempenho e Manutenção  
 B. Economia de Energia 
 C. Acessibilidade 
 D. Informações  
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Para configurar qualquer função de gerenciamento de energia do 
Windows XP, abra Opções de Energia no Painel de Controle. (Se utilizar visualização por 
categorias no Painel de Controle, você encontrará Opções de Energia em 
Desempenho e Manutenção). Observe a figura abaixo: 
 



 
 
 
5- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop.  
Você está considerando o uso da característica standby (Em espera). Por que o 
modo standby (Em espera) é preferível sobre hibernação? (escolha 2). 
 
 
 A. Não requer espaço disponível no disco rígido 
 B. Permite a reativação do sistema quase instantânea 
 C. Suporta todos processadores Intel 
 D. Não há custo extra para a ativação 
 
 
 Resposta: A,B 
 
 Explicação: O standby utiliza energia suficiente apenas para preservar o conteúdo 
da memória - tipicamente alguns poucos watts. Suas vantagens sobre a hibernação é 
que ele não requer um espaço extra no disco e permite reativação do sistema quase 
instantânea. 
 
O modo de espera ou standby é um estado em que o monitor e o disco rígido são 
desligados para que o computador use menos energia. Quando você quiser utilizar o 
computador novamente, ele sairá rapidamente do modo de espera e a sua área de 
trabalho será restaurada ao estado exato em que você a deixou. Use o modo de espera 
para economizar energia quando pretender ficar pouco tempo longe do computador 



enquanto está trabalhando. Como o modo de espera não salva em disco o estado em que 
se encontra a sua área de trabalho, uma falha de energia pode resultar na perda de 
informações que não tenham sido salvas. 
 
Em espera  (standby)  

Use esta opção para economizar energia, especialmente se preferir deixar o computador 
ligado por muito tempo. No modo de espera, o computador está disponível para uso 
imediato — basta fazer logon e a sua área de trabalho estará exatamente como você a 
deixou, inclusive os programas que você estava usando. 

No modo de espera, as informações na memória não são salvas no disco rígido. Isso 
significa que, se o computador perder energia, todas as informações que você não salvou 
antes de o computador entrar em modo de espera serão perdidas. É aconselhável salvar 
o seu trabalho antes de colocar o computador em modo de espera. 

Observação 

• Esta opção somente é exibida se o computador e os dispositivos instalados 
oferecerem suporte a ela. Para certificar-se de que os dispositivos oferecem 
suporte para o modo de espera, instale somente drivers de dispositivo assinados. 
Os drivers assinados oferecem suporte garantido para este modo. Você também 
deve remover todos os drivers que fazem o aviso de driver não assinado ser 
exibido.  

 
 
6- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está considerando o uso da característica standby (Em espera). Para ter 
segurança, qual das seguintes deveria ser usado juntamente com esta 
característica? 
 
 A. UPS 
 B. RAID 5 
 C. Hibernação 
 D. RAID 1 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Se ocorrer alguma falta de energia enquanto seu computador estiver 
no modo standby, você perderá o que quer que esteja na memória. Se você tiver 
quaisquer documentos não salvos, por exemplo, eles serão perdidos. Com um Sistema 
de Energia Ininterrupta (UPS), portanto, você consegue prevenir perda de dados durante 
um blecaute. 
 
 
7- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop.  
Você está estudando a possibilidade de usar a característica de standby. Como 
você faria seu sistema alternar para o modo standby (Em espera)? (escolha 



todas as que se aplicarem). 
 
 A. alternar automaticamente depois de um período de inatividade 
 B. alternar manualmente 
 C. alternar baseado em script 
 D. alternar baseado em GPOs locais 
 
 
 Resposta: A,B 
 
 Explicação: em sistemas que suportam standby, você pode permitir ao sistema 
alternar para o modo standby automaticamente após um período de inatividade ou você 
pode mudar para o modo standby manualmente. 
 
Colocar seu computador em modo de espera 

O modo de espera é um estado em que o monitor e o disco rígido são desligados para 
que o computador use menos energia. Quando você quiser utilizar o computador 
novamente, ele sairá rapidamente do modo de espera e a sua área de trabalho será 
restaurada ao estado exato em que você a deixou. Use o modo de espera para 
economizar energia quando pretender ficar pouco tempo longe do computador enquanto 
está trabalhando. Como o modo de espera não salva em disco o estado em que se 
encontra a sua área de trabalho, uma falha de energia pode resultar na perda de 
informações que não tenham sido salvas.  

Procedimento passo a passo para o modo de espera automático (cronometrado)  

Para colocar automaticamente seu computador em modo de espera 

1. Abra Opções de energia no Painel de controle.  
2. Em Esquemas de energia, clique na seta para baixo e selecione um esquema de 

energia. As configurações de tempo do esquema de energia são exibidas em 
Sistema em espera, Desligar o monitor e Desligar os discos rígidos.  

3. Para desligar o monitor antes de o computador entrar em modo de espera, 
selecione um período de tempo em Desligar o monitor.  

4. Para desligar o disco rígido antes de o computador entrar em modo de espera, 
selecione um período de tempo em Desligar os discos rígidos.  

 

Procedimento passo a passo para o modo de espera manual  

Para colocar manualmente seu computador em modo de espera 

1. Abra Opções de energia no Painel de controle.  
2. Na guia Avançado, em Ao pressionar o botão para ligar/desligar o 

computador, clique na opção Em espera. Se você estiver usando um 
computador portátil, clique em Em espera em Ao fechar a tampa do 
computador portátil.  

3. Clique em OK ou em Aplicar, e desligue a energia ou feche a tampa do 
computador portátil.  

Observações 



• Você também pode colocar o computador em espera clicando em Iniciar e, em 
seguida, clicando em Desligar. Na lista suspensa O que você deseja fazer com 
o computador?, clique em Em espera.  

• Convém salvar o trabalho antes de colocar o computador em modo de espera. 
Nesse modo, as informações contidas na memória não serão salvas no disco 
rígido. Se houver um corte de energia, as informações na memória serão 
perdidas.  

• Para criar um esquema de energia novo, especifique as configurações de tempo 
desejadas e clique em Salvar como.  

• Se estiver utilizando um computador portátil, você pode especificar uma 
configuração para a bateria e outra para a corrente alternada.  

• Para colocar seu computador em modo de espera, é necessário que ele tenha sido 
configurado pelo fabricante para oferecer suporte a essa opção.  

• Utilizando as Opções de energia do Painel de controle, você pode ajustar qualquer 
opção de gerenciamento de energia à qual a configuração de hardware exclusiva 
do seu computador dê suporte. Como essas opções podem variar muito de um 
computador para outro, as opções apresentadas podem ser diferentes das que 
você realmente vê. As Opções de energia detectam automaticamente os itens 
disponíveis no computador e mostram apenas as opções que você pode controlar.  

 
 
8- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop.  
Você está considerando o  uso da característica standby (Em espera). Por que o 
modo standby (Em espera) NÃO é preferível sobre  hibernação? 
 
 A. Requer disco livre no disco rígido 
 B. Não permite reativação instantânea do sistema  
 C. Não suporta muitos processadores Intel 
 D. Há custo extra para a ativação 
 E. Perda de dados durante o blecaute 
 
 
 Resposta: E 
 
 Explicação: O modo standby (Em espera) não é preferível sobre Hibernação 
porque se a energia falha enquanto seu computador estiver no modo standby (Em 
espera), você perde o que quer que esteja na memória. Se você possui documentos não 
salvos, por exemplo, eles serão perdidos. Com um sistema de energia ininterrupta (UPS), 
no entanto, você pode prevenir perda de dados durante o blecaute. 
 
Entretanto, c olocar o computador em modo de hibernação, o recurso de hibernação salva 
em disco tudo o que está na memória, desliga o monitor, o disco rígido e o computador. 
Ao reiniciar o computador, a área de trabalho é restaurada exatamente como você a 
deixou. É mais demorado tirar o computador do modo de hibernação do que tirá-lo do 
modo de espera. 
 
 
9- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop.  
Você está estudando a possibilidade de lançamento da característica standby. 
Classifique este comentário: standby simplesmente alterna para um estado de 



pouca energia desligando discos rígidos, ventiladores, o processador, e outros 
componentes de consumo alto, enquanto a hibernação salva o conteúdo da 
memória no disco rígido então desliga toda a energia. 
 
 A. Verdadeiro 
 B. Falso 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O standby simplesmente alterna para um estado de energia baixa 
desligando drivers de disco, ventiladores, o processador, e outros componentes de 
consumo alto - mas continua a utilizar alguma energia para reter o conteúdo da memória 
e para estar pronto para voltar à vida rapidamente. A hibernação salva o conteúdo da 
memória no disco rígido e então desliga toda a energia. 
 
 
10- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e o Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário informa que em alguns momentos sua barra de tarefas não é 
visível. Nenhum outro usuário informa algum problema com sua barra de 
tarefas .  
 
 Você precisa se certificar que a barra de tarefas fica invisível em todos os 
momentos no computador do usuário. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A. Habilitar o bloqueio da barra de tarefas 
 B. Remover a auto-ocultação da barra de tarefas 
 C. Executar o assistente de acessibilidade a partir do menu iniciar. 
 D. Selecionar a opção ocultar ícones inativos da barra de tarefas 
 
 
 Reposta: B 
 
 Explicação: a questão afirma que o usuário não pode ver a barra de tarefas. 
Nenhum outro usuário tem problemas, e ele não está recortando quaisquer vírus da 
estação de trabalho. Portanto, a simples explicação é que a barra de tarefas foi 
configurado para não exibir ou alto ocultar. Desabilitar a característica de alto ocultar é a 
solução correta. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
 Respostas erradas: 
 
 A. Bloquear a barra de tarefas irá prevenir alterações de serem aplicadas. Esta 
seria uma boa solução se a barra de tarefas estivesse sendo constantemente manipulada 
ou alterada mas não é a situação. 
 C. O assistente de acessibilidade lida com itens como teclado virtual, fala, e lente 
de aumento. Ele não funciona com uma barra de tarefas em qualquer forma. 
 D. Ocultar os ícones e inativos e a remover os ícones da visualização da barra de 
tarefas que não estiverem sendo utilizados, isto afeta os ícones próximos o relógio, mas 
não irá afetar a barra de tarefas em si.  Lembre que a bandeja de tarefas (onde os ícones 
estão) e a barra de tarefas (onde os programas em execução são mostrados) são duas 
coisas diferentes. 
 
 
11- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 Um usuário informa que ele quer limpar a sua barra de tarefas. Ele quer 
que menos aplicativos sejam exibidos na área de notificação sem modificar 
quaisquer outras configurações. 
 
 Você precisa se certificar que a barra de tarefas seja limpa. Sua solução 
não deve modificar quaisquer outras configurações. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 Para responder configure a opção apropriada na caixa de diálogo na área 
de resposta. 
 



 
 
Resposta: 

 
 
 Explicação: Agrupar botões semelhantes na barra de tarefas. 
 Esta é uma resposta em caixa de diálogo. Você precisa Clicar no local correto: 
você precisa selecionar o (Agrupar botões semelhantes na barra de tarefas) naquele 
menu, e apenas este. 
 
 
 



12 Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e o Microsoft Office XP. 
 
 um usuário relata que sua barra de tarefas foi movida na parte inferior da 
sua área de trabalho para a parte direita da sua área de trabalho. Ele afirma que 
quer que a  barra de tarefas seja bloqueada na posição inferior de sua área de 
trabalho. 
 
 Você precisa se certificar que a barra de tarefas volte a parte inferior da 
área de trabalho do usuário. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A. Bloquear a barra de tarefas 
 B. A arrastar e soltar a barra de tarefas 
 C. Configurar a barra de tarefas para utilizar o menu iniciar clássico 
 D. Reiniciar o computador utilizando a última configuração válida. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: o usuário arrastou e soltou a barra de tarefas para o lado direito de 
sua área de trabalho. Para retornar ao local original, a simples ação a ser realizada é 
simplesmente arrastar e soltar no local original. Desde que a barra de tarefas não esteja 
bloqueada isso não é possível, mas é a melhor opção. 
 
 Respostas incorretas: 
 
 A. Bloquear a barra de tarefas e prevenir o usuário de movê-la de qualquer modo. 
Esta ação não irá permitir recolocá-la no local original. Esta resposta irá prevenir 
completamente o usuário de realizar a ação .  
 C. O menu iniciar clássico não irá mover a barra de tarefas ele irá afetar a apenas 
o que acontece com o botão iniciar quando clicado. Com esta configuração, o Windows 
terá a aparência do Windows 2000 ou dos anteriores quando Clicar no botão iniciar. O 
estilo XP tem os dois painéis, cores, etc. 
 D. Reiniciar o computador com a última configuração válida para o computador de 
volta ao estado que se encontra, disse que não há nada de errado com a estação de 
trabalho ou com o Windows XP. O efeito desta ação seria que o computador retornaria ao 
mesmo estado em que se encontra, e a barra de tarefas continuaria ao lado direito. 
 

Subseção, Personalizar opções regionais (2 questões) 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário informa que quando executa o utilitário gramática e 
ortografia em um documento do Microsoft Word, o dicionário francês é usado. 
Inglês é o idioma do documento, então ela quer utilizar o dicionário inglês ao 
checar o seu documento. 
 
 Você precisa se certificar que ela consiga utilizar o dicionário inglês 
quando o executar o utilitário gramática e ortografia. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A. No Word, configurar a linguagem da gramática e ortografia como inglês. 
 B. Nas Opções Regionais no Painel de controle, escolha inglês como idioma 



padrão. 
 C. No Word, desmarcar a caixa de diálogo permitir maiúsculas acentuadas em 
francês nas opções de edição. 
 D. Nas opções regionais no painel de controle, adicionar EUA - Internacional em 
layout do teclado nas opções de locais de entrada. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: a forma com que isto é configurado no Word não é onde alguém 
acreditaria.  o Word pega estas configurações a partir das opções regionais e de idiomas. 
Alterando esta para o inglês irá resolver o problema. 
 
 Respostas incorretas: 
 
 A. Não há configuração no Word que irá alterar o idioma. Ele usa qualquer que 
seja o idioma especificado nas Opções Regionais e de Idioma. 
 C. Alterar a opção “Permitir maiúsculas acentuadas em francês” não afetará o 
idioma. Isto irá simplesmente não exibir os caracteres maiúsculos acentuados. 
 D. alterar o layout do teclado não irá mudar o idioma padrão. Apenas alterará o 
que cada tecla faz. Por exemplo, utilizando um teclado polonês, a letra z irá mostrar um 
w e vice-versa. Em inglês, um z aparece como um z. O idiomas não altera, apenas o 
caracter é exibido quando uma determinada tecla é pressionada. 
 

Visão geral sobre Opções regionais e de idiomas 

Em Opções regiona is e de idiomas no Painel de controle, você pode instalar vários 
idiomas computador, como hebraico, árabe, japonês, coreano e idiomas da Europa 
Ocidental (francês, espanhol, alemão e muitos outros). É possível escolher o idioma a ser 
utilizado para criar um documento. O Windows disponibiliza o conjunto de caracteres 
para esse idioma, para que você possa começar a escrever. 

O Wordpad e o Bloco de notas permitem que você crie documentos em outros idiomas, 
mas um programa de processamento de texto pode incluir vários recursos, como 
corretores ortográficos, para ajudar a escrever documentos em vários idiomas. 

Se você enviar um documento a outra pessoa, o destinatário também deverá ter os 
mesmos idiomas instalados para poder ler ou editar o arquivo. 

 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. 
 
 Um Cliente executando o Windows XP Home Edition com Microsoft 
Outlook Express informa que não consegue compor uma mensagem de e-mail 
utilizando o conjunto de caracteres coreano.  você verifica que o computador 
tem um conjunto de caracteres instalado. No entanto ele não consegue digitar 
caracteres coreanos. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário consiga digitar caracteres 
coreanos. 
 
 O que você instruiria o cliente a fazer? 
 
 A. Reinstalar o conjunto de caracteres coreanos 
 B. Baixar a versão coreana do Outlook Express 



 C. Selecionar auto codificar a partir do menu Exibir do Outlook Express. 
 D. Nas Opções Regionais no Painel de Controle, selecione o local de entrada que 
se relaciona com as configurações regionais. 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: Esta resposta é bem como uma abaixo relacionada à um idioma 
estrangeiro. Entenda que o Windows obtém suas configurações de idioma a partir das 
Opções Regionais e de Idiomas do Painel de controle. Alterar as opções de região e 
idioma para coreano irá permitir digitar caracteres em coreano. 
 
 Respostas incorretas: 
 
 A. O conjunto coreano está provavelmente instalado corretamente. Isto não seria 
a primeira coisa a ser checada, e certamente não é a melhor resposta. Em diversos 
momentos são apresentadas opções de reinstalação, olha para elas com bastante 
atenção.  
 B. Não há necessidade de baixar a versão coreana do Outlook Express. a questão 
afirma que o usuário precisa digitar em coreano. Não faz qualquer menção à necessidade 
de menus e botões em coreano. 
 C. Auto codificar irá permitir a exibição de caracteres em língua estrangeira em 
mensagens entrantes na tela. Não irá, portanto, alterar o que o usuário digita a partir de 
texto puro em coreano. 
 

Subseção, Personalizar fontes (1 questão) 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuário relata que recentemente fez várias alterações no Internet 
Explorer. Agora, cada website que ela visita exibe texto com a fonte Times New 
Roman. O usuário quer que o Internet Explorer exiba texto utilizando a 
configuração padrão. 
 
 Você precisa se certificar que o Internet Explorer exiba texto nas páginas 
de Internet utilizando a configuração padrão. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A. Clique no botão restaurar padrões na guia avançado das opções de Internet no 
painel de controle 
 B. clique no botão redefinir configurações da web na guia programas nas opções 
da Internet no painel de controle 
 C. desmarque a caixa de verificação ignorar e estilos de fonte especificado das 
páginas web das opções de Internet no painel de controle 
 D.  no menu exibir do Internet Explorer, aponte para codificar e selecione Unicode 
(UTF-8). 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: desmarcar esta caixa de verificação irá habilitar a exibição de páginas 
com suas fontes originais. Com esta caixa selecionada, todas as fontes serão substituídas 
pela Times New Roman por padrão. 
 



 Respostas incorretas: 
 
 A. Restaurar padrões abaixo da guia avançado não irá resolver o problema. O 
problema é que todas as fontes estão sendo substituídas. Não há configuração sobre a 
guia avançado que irá mudar isto. Isto deve ser feito em opções de Internet no painel de 
controle. 
 B. Redefinir as opções da web não irá mudar as fontes. Irá redefinir qual 
aplicativo abrirá quando uma determinada ação é executada. Por exemplo, qual 
programa abre quando um link de notícias é encontrado, um determinado leitor de 
notícias abre, ou quando uma página de Internet é selecionada para a edição qual 
programa irá abrir a para editar o documento. 
 D. não há necessidade de alterar o tipo de codificação. O UTF-8 é um padrão 
comum e aceito. Mesmo se isto fosse alterado, não causaria a troca das fontes pela 
Times New Roman. 
 

Subseção, Personalizar opções de pasta (2 questões) 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário informa que quando abre um documento do Word, o Word 
não exibe uma barra de ferramentas que contém o botão e inserir comentário. 
 
 Você precisa se segurar que a barra de ferramentas apropriada seja  
exibida quando o usuário executa o Word em seu computador. 
  
 O que você instruiria o usuário a fazer ? 
 
 A. selecione detectar e reparar a partir do menu ajuda. 
 B. clique com o botão direito em uma barra de ferramentas existente e selecione 
Revisão a partir do menu de contexto. 
 C. Copie um arquivo Normal.dot a partir de outro computador para a pasta meus 
documentos no computador do usuário. 
 D. Abra um documento que foi criado por outro usuário. Selecione Espaço de 
trabalho compartilhado a partir do menu Ferramentas. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: o botão Inserir comando aparece na Barra de ferramentas Revisão 
(Revisar). Simplesmente habilitando esta barra de ferramentas irá exibir esse botão. 
Para habilitar a barra de ferramentas, clique com o botão direito em qualquer espaço 
vago na barra de ferramentas, então da lista que se abre clique em Revisão. Observe a 
figura abaixo:  



 
 
 Respostas Incorretas: 
 
 A. Não existe necessidade de realizar um detectar e reparar. O Word está 
funcionando como deveria, a barra de ferramentas é que não está sendo exibida 
simplesmente. Não seja enganado em pensar que a nova característica do Office é 
sempre a melhor resposta. Esta deveria ser uma opção de último recurso, apenas para 
ser tentada quando as simples soluções não funcionam. 
 C. O arquivo Normal.dot contém toda informação que é usada para iniciar um 
documento em branco no Word. Ele contém coisas como: a fonte padrão, o tamanho da 
fonte, a cor, etc. Ele não contém qualquer informação acerca das barras de ferramentas. 
 D. O espaço de trabalho compartilhado não resolverá a situação. Ele é 
desenvolvido para permitir que usuários colaborarem entre si. Mesmo que outro usuário 
tenha criado o documento, ele está sendo editada nesta estação de trabalho, e como tal 
terá o ambiente desta estação, incluindo as barras de ferramentas. Uma vez que a barra 
de ferramentas não a é exibida quando o usuário trabalha sozinho, ela não aparecerá em 
um ambiente colaborativo também. 
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um usuário 
viaja com um computador portátil. O usuário é requisitado a criptografar todos 
os dados da companhia que são armazenados em seu computador portátil. 
 
 O usuário informa que precisa ver as propriedades de cada arquivo para 
saber se o arquivo está ou não criptografado. 
 
 Você precisa se certificar o que um usuário possa distinguir arquivos 
criptografados de arquivos não-criptografados sem precisar visualizar as 
propriedades do arquivo. 
 



 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Certificar-se de que os arquivos estão compactados. 
 B. Certificar-se de que os arquivos não estão compactados. 
 C. configurar as opções de pasta para exibir arquivos criptografados em cores. 
 D. configurar as opções de pasta para exibir arquivos protegidos do sistema 
operacional. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: usuários precisam poder distinguir entre criptografados e não 
criptografados. A única maneira de fazer isto é ter o os arquivos criptografados em cores. 
Criptografia é o processo de proteger arquivos tornando-os ilegíveis a menos que uma 
chave seja fornecida. Observe a figura abaixo: 
 

 
  
 A compressão remove os espaços em branco nos arquivos; tornando-os menores 
no disco rígido, mas sem alterar quaisquer dados. 
 
 Respostas incorretas:  
 A. Certificar-se que os arquivos são compactados não fará qualquer diferença nas 
configurações de criptografia. Estes são dois atributos diferentes. Não confunda os dois. 
 B. Incorreta pela mesma razão que a resposta A. Compressão não tem nada a ver 
com criptografia. 
 D. Exibir os arquivos protegidos do sistema operacional não surtirá qualquer efeito 
na forma com que os arquivos criptografados serão exibidos. Esta opção exibirá arquivos 
que são utilizados pelo sistema operacional, mas não os arquivos que o usuário cria e 
quer impedir outros usuários de visualizar. 
 



Visão geral sobre o sistema de arquivos com criptografia 

O sistema de arquivos com criptografia (EFS) fornece a tecnologia de criptografia de 
arquivos principais usada para armazenar arquivos criptografados em volumes do 
sistema de arquivos NTFS. Quando uma pasta ou um arquivo é criptografado, você 
trabalha com ele da mesma maneira que em outros arquivos e pastas. 

A criptografia é transparente para o usuário que criptografou o arquivo. Isso significa que 
você não precisa descriptografar manualmente o arquivo criptografado para poder usá-
lo. Você pode abrir e alterar o arquivo da maneira habitual. 

O uso do EFS é semelhante ao uso de permissões para arquivos e pastas. Ambos os 
métodos podem ser usados para restringir o acesso aos dados. No entanto, um intruso 
que obtenha acesso físico não-autorizado aos seus arquivos ou pastas criptografados não 
conseguirá lê-los. Se o intruso tentar abrir ou copiar sua pasta ou arquivo criptografado, 
verá uma mensagem de acesso negado. As permissões definidas para arquivos e pastas 
não os protege contra ataques físicos não-autorizados. 

Você criptografa ou descriptografa uma pasta ou arquivo definindo a propriedade de 
criptografia para pastas e arquivos da mesma forma como define qualquer outro atributo, 
como somente leitura, compactado ou oculto. Se você criptografar uma pasta, todos os 
arquivos e subpastas criados na pasta criptografada serão automaticamente 
criptografados. É recomendável que você use a criptografia no nível da pasta.  

Você também pode criptografar ou descriptografar um arquivo ou pasta usando o 
comando cipher.  

Quando você trabalha com pastas e arquivos criptografados, lembre-se das seguintes 
informações: 

• Somente arquivos e pastas em volumes NTFS podem ser criptografados.  
• As pastas e os arquivos compactados também não podem ser criptografados. Se o 

usuário marcar um arquivo ou pasta para criptografia, ele será descompactado.  
• Os arquivos criptografados podem ser descriptografados se você copiar ou mover 

o arquivo para um volume que seja NTFS.  
• Se você mover arquivos descriptografados para uma pasta criptografada, esses 

arquivos serão automaticamente criptografados na nova pasta. No entanto, a 
operação inversa não descriptografa automaticamente os arquivos. Nesse caso, é 
necessário descriptografar manualmente os arquivos.  

• Os arquivos marcados com o atributo Sistema não podem ser criptografados, 
bem como os arquivos da pasta raiz_do_sistema.  

• Criptografar um arquivo ou uma pasta não protege contra exclusão ou listagem 
de arquivos ou pastas. Qualquer pessoa com permissões adequadas pode excluir 
ou listar pastas ou arquivos criptografados. Por isso, recomenda-se o uso do EFS 
com permissões do NTFS.  

• Você pode criptografar ou descriptografar pastas e arquivos localizados em um 
computador remoto ativado para criptografia remota. No entanto, se você abrir o 
arquivo criptografado na rede, os dados transmitidos na rede através desse 
processo não serão criptografados. Outros protocolos, como a camada de 
soquetes de segurança/segurança da camada de transporte (SSL/TLS) ou 
segurança de protocolo Internet (IPSec), devem ser usados para criptografar 
dados durante a transmissão.  

 
 



Tópico 4, Configurar e resolver problemas com Conectividade 
para Aplicativos. (31 questões) 
Seção 1, Identificar e resolver problemas de resolução de 
nomes. Indicações de tais problemas incluem erros de 
aplicação (2 questões). 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e um aplicativo chamado App1. 
 
 Um usuário informa que sempre que tenta abrir um arquivo através do 
App1, é redirecionado para a pasta C:\Arquivos de Programas, não a sua pasta 
padrão. Você descobre que o usuário executa App1 a partir de um atalho em sua 
área de trabalho. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário seja redirecionado à sua pasta 
padrão quando abre um arquivo através de App1. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Alterar o caminho de destino para a pasta Meus Documentos 
 B. Alterar a configuração Destino nas propriedades do atalho. 
 C. Alterar a configuração Iniciar Em nas propriedades do atalho. 
 D. Alterar a variável %PATH% para incluir a pasta padrão. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação. Ela é redirecionada para a pasta C:\Arquivos de Programas e não para 
a sua pasta padrão, como deveria ser. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário relata que quando tenta acessar o  atalho para um arquivo do 
Microsoft Access em sua área de trabalho, recebe a seguinte mensagem de erro: 
"Arquivo faltando ou não disponível". 
 
 Você verifica que o usuário consegue acessar o e-mail e a Internet. O 
arquivo Access é compartilhada em um servidor de arquivos na rede, e você 
pode acessar o arquivo sem problemas. 
 
 Qual era a causa mais provável do erro? 
 
A. Conexão de rede do usuário está com problemas. 
B. O atalho do usuário está mapeado para o local incorreto na rede. 
C. O usuário não possui as últimas atualizações do Office em seu computador. 
D. O usuário não possui permissão para ler e executar 
 
  

Resposta: B 
 
 Explicação: a mensagem de erro está indicando que o arquivo não está na 
localização especificada a que o atalho consulta. O arquivo provavelmente foi removido 
ou Deletado. 
 



 

Seção 2: Identificar e resolver problemas com configurações de 
adaptadores de rede. Indicações de tais problemas incluem erros 
de aplicativo.  (1 questão) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário informa que não consegue compartilhar uma impressora. 
Você descobre que o usuário está tentando compartilhar a impressora ligada a 
uma porta USB de seu computador. Você descobre também que ele se loga no 
computador utilizando uma conta de usuário de domínio. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário consiga compartilhar a 
impressora. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
A. Instruir o usuário a conectar a impressora a uma porta paralela. 
B. Instruir o usuário a configurar o Windows Explorer para que o compartilhamento 
simples de arquivo esteja habilitado. 
C. Adicionar a conta de usuário do domínio ao grupo Usuários Locais em seu computador. 
D. Adicionar a conta de usuário do domínio ao grupo Usuários Avançados em seu 
computador. 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: o usuário precisa ser adicionado ao grupo usuários avançados para 
poder adicionar impressora ao computador. Um grupo de usuários locais não têm direitos 
suficientes. 
 
Usuários avançados  

O grupo Usuários avançados proporciona principalmente compatibilidade com versões 
anteriores para execução de aplicativos não certificados. As permissões padrão alocadas 
para esse grupo permitem que seus membros modifiquem configurações de todo o 
computador. Se houver necessidade de suporte a aplicativos que não sejam certificados, 
os usuários finais precisarão fazer parte do grupo Usuários avançados. 

Os membros do grupo Usuários avançados têm mais permissões do que os membros 
do grupo Usuários e menos permissões do que o grupo Administradores. Os Usuários 
avançados podem executar qualquer tarefa do sistema operacional, com exceção das 
tarefas reservadas ao grupo Administradores. As configurações de segurança padrão 
do Windows 2000 e Windows XP Professional para Usuários avançados são bastante 
semelhantes às configurações de segurança padrão para Usuários no Windows NT 4.0. 
Qualquer programa que pode ser executado por um usuário no Windows NT 4.0, poderá 
ser executado pelo Usuário avançado no Windows 2000 ou Windows XP Professional. 

Os Usuários avançados podem:  

• Executar aplicativos legados além dos aplicativos certificados para Windows 2000 
ou Windows XP Professional.  

• Instalar programas que não modificam arquivos do sistema operacional ou 
instalar serviços de sistema.  



• Personalizar recursos gerais do sistema, inclusive impressoras, data, hora, 
opções de energia e outros recursos do Painel de controle.  

• Criar e gerenciar grupos e contas de usuários locais.  
• Parar e iniciar serviços do sistema que não são iniciados por padrão.  

Os Usuários avançados não têm permissão para adicionar eles mesmos ao grupo 
Administradores. Os Usuários avançados não têm acesso aos dados de outros 
usuários em um volume NTFS, a menos que esses usuários concedam a eles essa 
permissão. 

 
 

Seção 3: Identificar e resolver problemas com rede local e 
roteamento e problemas de configuração de acesso remoto. 
Indicações de tais problemas incluem erros de aplicativo. (8 
questões) 
 
 
1- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Um de seus usuários reclamam que seu computador em sua residência algumas 
vezes se liga sozinho à meia-noite. Qual destes é em geral a causa do 
problema? (escolha todas as que se aplicarem) 
 
 A. A característica wake-on-lan foi habilitada 
 B. A característica wake-on-lan foi desabitada 
 C. O sistema de energia ininterrupta foi configurado para estar sempre ligado 
 D. O sistema de energia ininterrupta foi configurado para ficar sempre desligado 
 E. Você tem um BIOS desatualizado 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Alguns provedores de internet banda larga fazem testes periódicos 
com seu computador para saber se você ainda está conectado. Se sua placa de rede está 
configurada para ligar o computador, um desses testes poderá fazê-lo ligar. Se você não 
quiser desabilitar o recurso wake-on-lan, pode se certificar que testes a partir de sua 
conexão à Internet não acorde seu computador desligando a energia completamente. 
 

Wake On Lan (WOL) 

O objetivo do Wake On Lan é usar a rede para ativar um posto de trabalho que se 
encontra desligado. O termo desligado não é inteiramente correto já que esta operação 
apenas é possível se a interface de rede mantiver algum tipo de atividade ("standby").  

A nomenclatura usada para esta tecnologia varia de acordo com as fontes, assim além de 
WOL ("Wake On Lan") também se usa a designação RWU ("Remote Wake-Up").  

A vantagem desta técnica reside no aumento das possibilidades no domínio da 
administração remota dos sistemas. Torna-se então possível ligar remotamente um 
computador, realizar atividades de manutenção (tais como instalar ou atualizar o sistema 
operativo) e depois desligar o mesmo. O fato de um posto de trabalho poder ser ativado 



remotamente também pode ser visto como uma fraqueza sob o ponto de vista da 
segurança já que um sistema informático desligado é imune a ataques remotos.  

Para impedir a ativação remota por intrusos, existem duas técnicas que se podem 
aplicar: filtrar o endereço MAC de origem; definir uma "senha" de ativação.  

 
 
2- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Seu computador utiliza APM para o gerenciamento de energia. Às vezes ele 
falha ao sair do modo standby. O que você deveria fazer? 
 
 A. Checar as configurações de time-out no seu programa de BIOS. 
 B. Atualizar seu BIOS 
 C. Desabilitar o gerenciamento avançado de energia no Windows XP Professional 
 D. Desabilitar o gerenciamento avançado de energia no BIOS 
 E. Nenhuma das anteriores. 
 
 
 Answer A: 
 
 Explanation: Se seu computador utiliza APM para gerenciamento de energia e em 
alguns momentos falha para sair do modo standby (Em Espera), cheque suas 
configurações de time-out em seu programa de BIOS. Se estes forem menores que os da 
caixa de diálofo opções de Energia, você pode às vezes não poder sair do modo standby. 
Para resolver o problema, configure as opções de time-out do BIOS para os valores 
máximos. 
 
3- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Um de seus usuários reclama que seu computador doméstico às vezes se 
desliga automaticamente à meia-noite. Qual das seguintes é geralmente a causa 
do problema? (escolha todos os que se aplicarem). 
 
 A. A característica wake-on-lan foi habilitada 
 B. A característica wake-on-lan foi desabitada 
 C. O sistema de energia ininterrupta foi configurado para estar sempre ligado 
 D. O sistema de energia ininterrupta foi configurado para ficar sempre desligado 
 E. Você tem um BIOS desatualizado 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Alguns provedores de internet banda larga fazem testes periódicos 
com seu computador para saber se você ainda está conectado. Se sua placa de rede está 
configurada para ligar o computador, um desses testes poderá fazê-lo ligar. Se você não 
quiser desabilitar o recurso wake-on-lan, você pode se certificar que testes a partir de 
sua conexão à Internet não acorde seu computador desligando a energia completamente. 
 

 
4- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 



clientes executam o Windows XP Professional. Usuários armazenam arquivos no 
drive D: de seus computadores e copiam os arquivos diariamente a um servidor 
de arquivos. 
 
 Um usuário informa que está tendo problemas em mover arquivos de uma 
pasta para outra. Você descobre que está tentando mover arquivos de uma 
pasta filha a uma pasta de mãe. Quando ele clica duas vezes na pasta mãe para 
ver seu conteúdo, à pasta filha aparece no seu lugar. A única maneira que 
consegue mover os arquivos é abrindo duas instâncias de Meu Computador. 
 
 Você precisa se certificar que um usuário possa abrir múltiplas pastas de 
uma única instância de Meu Computador. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 
 A. Selecionar a caixa de verificação compartilhamento simples de arquivo 
 B. Selecionar o botão de rádio abrir cada pasta em sua própria janela 
 C. Selecionar a caixa de verificação abrir cada janela de pasta em um processo 
separado  
 D. Selecionar a caixa de verificação utilizar o modo de exibição de pastas simples 
na lista de pastas do Explorer 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: o problema é que o navegador está reutilizando as pastas para 
mostrar sub-pastas. Habilitar esta configuração em Ferramentas > Opções de Pasta > 
Modo de exibição > Abrir cada pasta em sua própria janela e a permitir à pasta abrir em 
uma nova janela quando clicada duas vezes. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
 Respostas incorretas: 
 A. O compartilhamento simples de arquivo permite a usuários compartilhar 
arquivos sem se preocupar com listas de controle de acesso. Isto não tem nada a ver 
com a maneira com a qual uma pasta é exibida. 
 C. Não há caixa de verificação tal qual "abrir cada janela de pasta em um 
processo separado".  O que mais se assemelha a isto seria abrir cada aplicativo em seu 
próprio espaço, mas isso não tem sido usado desde o Windows NT. Esta resposta testa o 
conhecimento das opções disponíveis. 
 D. Esta reposta é incorreta pela mesma razão que a A. A forma com que as pastas 
são compartilhadas não tem nada a ver com o que acontece quando uma pasta é clicada 
duas vezes. 
 
5- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Sua empresa utiliza um 
dispositivo de rede virtual privada de terceiros que não é configurado para 
aceitar conexões VPN IPSec. 
 
 Um usuário informa que cada vez que tenta conectar remotamente a rede 
da companhia, recebe a seguinte mensagem de erro: 
 



 
 
 “Erro 786: a tentativa de conexão L2TP falhou porque não há um 
certificado de máquina válido no seu computador para autenticação de 
segurança". 
 
 Você descobre que ele usou o assistente para novas conexões em seu 
computador para criar uma conexão VPN à rede da companhia. O usuário então 
alterou algumas configurações da conexão VPN. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa sempre estabelecer uma 
conexão VPN ao dispositivo VPN da companhia. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 
 A. Instruir o usuário a selecionar PPTP VPN como um tipo de VPN na página 
propriedades de conexão VPN. 
 B. Instruir o usuário a selecionar a caixa de verificação "utilizar chave pré-
compartilhada para autenticação" nas configurações IPSec na página de propriedades da 
conexão VPN. 
 C. Pedir a um administrador para criar portas PPTP adicionais do dispositivo VPN. 
 D. Pedir a um administrador para instalar um certificado de máquinas da 
autoridade de certificação de sua companhia (CA) em seu dispositivo VPN. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: IPSec não é utilizado, então conexões L2TP não deverão ser usadas 
também. Ao invés disso, reconfigure para utilizar PPTP VPN. 

 

Protocolo de encapsulamento ponto a ponto (PPTP) 

Você pode acessar uma rede privada via Internet ou outra rede pública usando uma rede 
virtual privada (VPN) com o protocolo de encapsulamento ponto a ponto (PPTP). 

Esse protocolo permite a transferência segura de dados de um computador remoto para 
um servidor privado ao criar uma VPN em todas as redes de dados baseadas em 
protocolos TCP/IP. O PPTP oferece suporte a redes virtuais privadas por demanda com 
vários protocolos através de redes públicas como, por exemplo, a Internet. 



Desenvolvido como uma extensão do protocolo ponto a ponto (PPP), o PPTP proporciona 
um nível de maior segurança e comunicação por vários protocolos na Internet. 
Especificamente, com o novo protocolo de autenticação extensível (EAP), a transferência 
de dados em uma VPN ativada por PPTP é tão segura quanto em uma única rede local de 
uma empresa. 

O PPTP encapsula os protocolos IP ou IPX em datagramas do PPP. Isso significa que você 
pode executar remotamente programas que dependem de determinados protocolos de 
rede privada. O servidor de encapsulamento efetua todas as verificações e validações de 
segurança, além de permitir a criptografia de dados, o que torna mais seguro o envio de 
informações em redes que não são seguras. Você também pode usar o protocolo PPTP 
entre redes locais privadas.  

O protocolo IPX/SPX não está disponível no Windows XP 64-Bit Edition. 

O PPTP não requer uma conexão dial-up. No entanto, ele requer conectividade IP entre o 
computador e o servidor. Se você está conectado diretamente a uma rede local IP e tem 
acesso a um servidor, é possível estabelecer um encapsulamento PPTP na rede local. 
Entretanto, se você está criando um encapsulamento pela Internet e seu acesso normal à 
Internet é feito por uma conexão dial-up com um provedor de serviços de Internet, 
conecte-se a ela antes de estabelecer o encapsulamento. Observe a figura abaixo e veja 
como é feito a conexão VPN com encapsulamento PPTP. 

 

 
 
6- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os computadores clientes 
estão associados a um domínio com Active Directory. 
 
 Um usuário relata que utilizou o assistente para novas conexões em seu 
computador portátil para criar uma rede virtual privada (VPN). Quando ele 
tenta estabelecer uma conexão VPN com o servidor VPN da companhia, recebe a 
seguinte mensagem de erro: 
 

 



 
 "Erro 800: Impossível estabelecer a conexão VPN. O servidor VPN pode 
não estar acessível, ou os parâmetros de segurança podem não estar 
configurados devidamente para esta conexão". 
 
 O usuário afirma que não realizou quaisquer alterações nas configurações 
padrão da conexão VPN. Nenhum outro usuário relata problemas ao conectar 
com o servidor de VPN utilizando as configurações padrão de VPN. Você verifica 
que o computador do usuário está conectado à Internet antes que ele tente 
estabelecer uma conexão VPN. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa estabelecer uma conexão 
VPN ao servidor VPN da companhia. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Instruir o usuário a fornecer o endereço IP do servidor VPN da companhia na 
página de propriedades das conexões VPN. 
 B. Instruir o usuário a selecionar a caixa de verificação Incluir domínios de logon 
do Windows na página de propriedades de conexão. 
 C. Pedir a um administrador para selecionar o botão de opção Permitir Acesso 
para a permissão de dial-up na conta de usuário. 
 D. Pedir a um administrador para configurar as horas de logon para a conta de 
usuário para permitir que ele se logue sete dias por semana, 24h por dia. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: confirmado o erro na base de conhecimentos com a Microsoft. 
 

Visão geral sobre as conexões de rede virtual privada (VPN)  

Com o protocolo de encapsulamento ponto a ponto (PPTP) ou o protocolo de 
encapsulamento de camada 2 (L2TP), que são instalados automaticamente no 
computador, você pode acessar com segurança recursos em uma rede, conectando-se a 
um servidor de acesso remoto pela Internet ou por outra rede. O uso das redes privada e 
pública para criar uma conexão de rede é denominado rede virtual privada (VPN). A 
tabela a seguir descreve as vantagens do uso de conexões VPN. 

 



 
 

Existem duas maneiras de criar uma conexão VPN: discar para um provedor de serviços 
de Internet ou conectar-se diretamente à Internet, como mostram os exemplos a seguir. 

No exemplo da figura abaixo, a conexão VPN primeiro faz uma chamada para um 
provedor. Após o estabelecimento da conexão, ela faz uma outra chamada para o 
servidor de acesso remoto que estabelece o encapsulamento PPTP ou L2TP. Após a 
autenticação, você pode acessar a rede corporativa, como mostra a ilustração a seguir.  

 

 

No segundo exemplo da figura abaixo, um usuário que já está conectado à Internet usa 
uma conexão VPN para discar o número do servidor de acesso remoto. Esse tipo de 
usuário inclui, por exemplo, alguém cujo computador está conectado a uma rede local, 
um usuário de modem a cabo ou um assinante de um serviço, como ADSL, em que a 
conectividade IP é estabelecida imediatamente após o computador do usuário ser ligado. 
O driver PPTP ou L2TP efetua um encapsulamento via Internet e se conecta ao servidor 
de acesso remoto ativado por PPTP ou L2TP. Após a autenticação, o usuário pode acessar 
a rede corporativa, obtendo a mesma funcionalidade do exemplo anterior. 



 

Observações 

• A conexão direta com a Internet significa acesso IP direto sem passar por um 
provedor. Por exemplo, alguns hotéis permitem que você utilize um cabo Ethernet 
para conectar-se à Internet.  

• Se você possui um cliente Winsock Proxy ativado, não pode criar uma VPN. Esse 
cliente redireciona imediatamente os dados para um servidor Proxy configurado, 
antes que eles sejam processados da maneira exigida por uma VPN. Para 
estabelecer uma VPN, desative o cliente Winsock Proxy. 

 
 
7- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Você configura uma conexão 
dial-up em um computador portátil de um usuário o você testa a conexão dial-
up e verifica que ela estabelece com sucesso uma conexão com a Internet. 
 
  Um dia depois, o usuário informa que o modem do seu computador 
portátil não disca. Você verifica que o usuário está utilizando o Microsoft 
Internet Explorer para conectar à Internet. 
 
  Você precisa se certificar que o Internet Explorer no computador do 
usuário estabeleça automaticamente uma conexão com a Internet. 
 
  O que você deveria instruir o usuário a fazer nas opções da Internet no 
painel de controle? 
 
 A. Configurar as configurações de rede local para automaticamente detectar 
configurações. 
 B. Configurar as opções de conexão para sempre discar a conexão padrão. 
 C. Configurar as opções de conexão dial-up para fornecer o endereço e com os 
números de porta do servidor Proxy de sua companhia. 
 D. Configure as opções da conexão dial-up para fornecer o endereço e os números 
de portas do servidor Proxy da sua companhia. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: Nós temos apenas uma conexão dial-up então esta será a conexão 
padrão. Nós podemos configurar as opções de conexão para sempre discar a conexão 
padrão, então o modem sempre irá discar sempre que o usuário tentar acessar algum 
recurso na Internet. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
 
8- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e estão configurados como 
clientes DHCP. 
 
 Um usuário relata que seu computador portátil não consegue visualizar 
quaisquer websites agora enquanto está no escritório principal. Você descobre 
que o seu computador conseguia acessar quaisquer websites durante a manhã 
enquanto estava em um escritório de uma filial. 
 
 Você verifica que o computador está devidamente conectado à rede e 
conseguem executar um "ping" em seu endereço de loopback. Você descobre 
que o computador não consegue executar "ping" em nenhum site utilizando o 
endereço IP. 
 
 Você precisa se certificar que o computador consiga acessar websites. 
 
 O que você deveria fazer primeiro? 
 
 A. Executar o comando NETSH a partir de uma janela de linha de comando. 
 B. Executar o comando ipconfig/renew a partir de uma janela de linha de 
comando 
 C. Modificar o gateway padrão na configuração de rede do usuário. 
 D. Modificar o endereço IP do servidor DNS na configuração de rede do usuário 
 
 
 Resposta: B 



Explicação: Quando o computador estava na rede da Filial ele recebeu as configurações 
de rede através do servidor DHCP da Filial e ao conectar-se na rede do escritório 
principal ele estava com uma configuração de rede diferente, devido a isso o ele não 
consegue abrir nenhum site na rede do escritório principal.  Executar o comando 
ipconfig/renew fará com que ele receba as configurações de rede do seu Servidor DHCP 
do escritório principal. 
 

Comando Ipconfig 

Exibe todos os valores de configuração de rede TCP/IP e atualiza as configurações do 
protocolo de configuração dinâmica de hosts (DHCP) e do sistema de nomes de domínios 
(DNS). Quando usado sem parâmetros, o ipconfig exibe o endereço IP, a máscara da 
sub-rede e o gateway padrão para todos os adaptadores. 

Sintaxe 

ipconfig [/all] [/renew [adaptador]] [/release [adaptador]] [/flushdns] 
[/displaydns] [/registerdns] [/showclassid adaptador] [/setclassid adaptador 
[ID_classe]] 

Parâmetros 

/all  
Exibe a configuração TCP/IP completa para todos os adaptadores. Sem este 
parâmetro, o ipconfig exibe apenas o endereço IP, a máscara da sub-rede e 
valores de gateway padrão para cada adaptador. Os adaptadores podem 
representar interfaces físicas, como adaptadores de rede instalados, ou interfaces 
lógicas, como conexões dial-up.  
 

/renew [adaptador]  
Atualiza a configuração DHCP para todos os adaptadores (se nenhum adaptador 
tiver sido especificado) ou para um adaptador específico caso o parâmetro 
adaptador tenha sido incluído. Esse parâmetro está disponível somente em 
computadores com adaptadores configurados para obter um endereço IP 
automaticamente. Para especificar um nome de adaptador, digite o nome que 
aparece quando você utiliza ipconfig sem parâmetros.  
 

/release [adaptador]  
Envia uma mensagem DHCPRELEASE ao servidor DHCP para liberar a 
configuração DHCP atual e descartar a configuração do endereço IP para todos os 
adaptadores (se nenhum tiver sido especificado) ou para um adaptador específic o 
caso o parâmetro adaptador tenha sido incluído. Esse parâmetro desativa o 
TCP/IP para adaptadores configurados para obter um endereço IP 
automaticamente. Para especificar um nome de adaptador, digite o nome que 
aparece quando você utiliza ipconfig sem parâmetros.  
 

/flushdns  
Libera e redefine o conteúdo do cache do resolvedor do cliente DNS. Durante a 
solução de problemas do DNS, você pode usar esse procedimento para descartar 
entradas de cache negativas, assim como quaisquer outras entradas adicionadas 
dinamicamente.  
 

/displaydns  
Exibe o conteúdo do cache do resolvedor do cliente DNS, que inclui entradas pré-
carregadas do arquivo Hosts local e os registros de recursos obtidos recentemente 
para consultas de nomes resolvidas pelo computador. O serviço Cliente DNS usa 



essas informações para resolver rapidamente nomes consultados com freqüência 
antes de consultar seus servidores DNS configurados.  
 

/registerdns  
Inicia o registro dinâmico manual para endereços IP e nomes DNS que são 
configurados em um computador. Esse parâmetro pode ser usado para solucionar 
problemas de registro de nomes DNS com falha ou de atualizações dinâmicas 
entre um cliente e o servidor DNS sem reinicializar o computador cliente. As 
configurações DNS nas propriedades avançadas do protocolo TCP/IP definem 
quais nomes são registrados no DNS.  
 

/showclassid adaptador  
Exibe a ID de classe DHCP de um adaptador especificado. Para exibir a ID de 
classe DHCP para todos os adaptadores, use o caractere curinga asterisco (*) no 
lugar de adaptador. Esse parâmetro está disponível somente em computadores 
com adaptadores configurados para obter um endereço IP automaticamente.  
 

/setclassid adaptador [ID_classe]  
Configura a ID de classe DHCP de um adaptador especificado. Para definir a ID de 
classe DHCP para todos os adaptadores, use o caractere curinga asterisco (*) no 
lugar de adaptador. Esse parâmetro está disponível somente em computadores 
com adaptadores configurados para obter um endereço IP automaticamente. Se 
não for especificada uma ID de classe DHCP, a ID de classe atual será removida.  
 

/?  
Exibe ajuda no prompt de comando.  

Comentários 

• O comando ipconfig é a linha de comando equivalente ao comando winipcfg, 
que está disponível no Windows Millennium Edition, Windows 98 e Windows 95. 
Embora o Windows XP não contenha um equivalente gráfico do comando 
winipcfg, você pode usar Conexões de rede para exibir e renovar um endereço 
IP. Para fazer isso, abra Conexões de rede, clique com o botão direito do mouse 
em uma conexão de rede, clique em Status e, em seguida, na guia Suporte.  

• Esse comando é muito útil em computadores configurados para obter um 
endereço IP automaticamente. Isso permite aos usuários determinar quais valores 
da configuração TCP/IP foram configurados pelo DHCP, pelo endereçamento IP 
particular automático (APIPA) ou por uma configuração alternativa.  

• Se o nome de adaptador contiver espaços, delimite-o com aspas (isto é, "nome 
do adaptador").  

• Em nomes de adaptadores, ipconfig dá suporte ao uso do caractere curinga 
asterisco (*) para especificar adaptadores com nomes contendo uma seqüência 
de caracteres especificada no início ou em qualquer posição. Por exemplo, Local* 
encontra todos os adaptadores que iniciam com a seqüência de caracteres Local e 
*Con* encontra todos os adaptadores que contenham a seqüência Con.  

• Esse comando só estará disponível se o Protocolo Internet (TCP/IP) estiver 
instalado como um componente nas propriedades de um adaptador de rede em 
Conexões de rede.  

 
 

Seção 4: Identificar e solucionar problemas de coletividade de 
rede causadas por configuração de firewall. Indicações de tais 
problemas incluem erros de aplicativo. (11 questões). 
 



 
1- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
O computador do usuário está conectado à Internet diretamente através de uma 
linha DSL. Para proteger este computador, qual dos seguintes você deveria 
escolher? 
 
 A. ICF 
 B. ICS 
 C. ARS 
 D. ASR 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O Firewall de Conexão à Internet (ICF - é um programa que bloqueia 
tráfego não solicitado através da Internet). Ele faz isso monitorando toda a comunicação 
de entrada e saída envolvendo o computador que protege. 
 

O que é Firewall do Windows? 

O firewall ajuda a manter o computador mais seguro. Ele restringe as informações que 
chegam ao seu computador vindas de outros computadores, permitindo um maior 
controle sobre os dados no computador e oferecendo uma defesa contra pessoas ou 
programas (incluindo vírus e vermes) que tentam conectar o seu computador sem 
permissão. 

Você pode considerar um firewall como uma barreira que verifica informações 
(freqüentemente denominada tráfego) vindas da Internet ou de uma rede e, em seguida, 
joga essas informações fora ou permite que elas passem pelo computador, dependendo 
das suas configurações de firewall. 

No Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), o Firewall do Windows é ativado por 
padrão. No entanto, alguns fabricantes de computadores e administradores de rede 
podem desativá-lo. Não é necessário usar o Firewall do Windows — você pode instalar e 
executar qualquer firewall escolhido. Avalie os recursos de outros firewalls e decida que 
firewall melhor atende as suas necessidades. Se você optar por instalar e executar outro 
firewall, desative o Firewall do Windows. 

Como Firewall do Windows trabalha? 

Quando alguém na Internet ou em uma rede tenta se conectar ao seu computador, nós 
chamamos essa tentativa de "pedido não solicitado". Quando o computador recebe um 
pedido não solicitado, o Firewall do Windows bloqueia a conexão. Se você executar um 
programa como o de mensagens instantâneas ou um jogo em rede com vários 
participantes que precise receber informações da Internet ou da rede, o firewall 
perguntará se você deseja bloquear ou desbloquear (permitir) a conexão. Se você optar 
por desbloquear a conexão, o Firewall do Windows criará uma exceção para que o 
firewall não preocupe você quando esse programa precisar receber informações no 
futuro. 

Por exemplo, se você estiver trocando mensagens instantâneas com alguém que deseja 
enviar-lhe um arquivo (uma foto, por exemplo), o Firewall do Windows perguntará se 



você deseja desbloquear a conexão e permitir que a foto chegue ao seu computador. Ou 
então, se você deseja participar de um jogo em rede com vários amigos na Internet, é 
possível adicionar o jogo como uma exceção para que o firewall permita que as 
informações sobre o jogo cheguem ao seu computador. 

Embora você possa desativar o Firewall do Windows para conexões específicas da 
Internet ou da rede, se isso for feito, o risco de comprometimento da segurança do 
computador será maior. 

 
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. A companhia possui um 
escritório principal e um escritório em uma filial. O escritório da filial é 
conectada à Internet com um modem por uma conexão a cabo persistente. 
 
  Um usuário no escritório da filial relata que não consegue localizar o 
registro gerado pelo Firewall de Conexão à Internet em um computador 
chamado Client1. Você descobre que o Client1 está configurado para ter todos 
os pacotes ICF registrados. 
 
  Você precisa se certificar que o usuário consiga localizar o registro 
gerado pelo Firewall no Client1. 
 
  O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Visualizar o arquivo security.log 
 B. Visualizar o arquivo pfirewall.log 
 C. Visualizar o Registro de Eventos no Visualizador de Eventos. 
 D. Visualizar o Registro de Aplicativos no Visualizador de Eventos. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: Se você procurar informações sobre firewall no help de seu 
computador local. Então para visualizar o registro de segurança você verá o arquivo 
pfirewall.log. Este é o nome padrão para pfirewall.log, que é localizado na pasta 
Windows. 

Log de segurança do Firewall do Windows 

Se o Firewall do Windows estiver ativado, ele poderá manter um log (ou registro) de 
segurança das conexões bem sucedidas que passarem pelo firewall e das conexões que 
forem bloqueadas (pacotes ignorados). 

Quando você opta por registrar os pacotes ignorados, são coletadas informações sobre 
cada tentativa de atravessar o firewall, a qual é detectada e bloqueada pelo Firewall do 
Windows. Por exemplo, se as configurações do protocolo ICMP (Internet Control Message 
Protocol) não estiverem definidas para permitir solicitações de eco de entrada, como as 
enviadas pelos comandos Ping e Tracert, e for recebida uma solicitação de eco externa à 
rede, ela será ignorada e será feita uma entrada no log. 

Quando você opta por registrar as conexões bem sucedidas, são coletadas informações 
sobre cada conexão bem sucedida que passa pelo firewall. Por exemplo, quando o 



computador se conecta com êxito a um site usando um navegador da Web, essa conexão 
é registrada no log. 

O log de segurança possui duas seções: 

• O cabeçalho exibe informações sobre a versão do log de segurança e os campos 
disponíveis para entrada de dados, aos quais você pode adicionar informações.  

• O corpo é o relatório completo de todas as informações coletadas e registradas 
sobre o tráfego ou as tentativas de passar pelo firewall. O corpo do log de 
segurança é uma lista dinâmica que exibe novas entradas de dados na parte 
inferior do log. 

Para ativar opções do log de segurança 

É necessário ter feito logon como administrador neste computador para concluir este 
procedimento. 

1. Abra o Firewall do Windows. Para abrir o Firewall do Windows, clique em Iniciar, 
em Painel de controle, em Conexões de rede e de Internet e, em seguida, 
clique em Firewall do Windows.  

2. Na guia Avançado, em Log de segurança, clique em Configurações.  
3. Escolha uma das opções a seguir:  

o Para ativar o registro em log de tentativas de conexão de entrada que não 
tiveram êxito, marque a caixa de seleção Registrar em log os pacotes 
eliminados.  

o Para ativar o registro em log de conexões de saída bem-sucedidas, marque 
a caixa de seleção Registrar em log as conexões bem-sucedidas. 

Observações 

• O log de segurança não é ativado por padrão quando o Firewall do Windows é 
ativado, mas o firewall funciona normalmente com o log de segurança ativado ou 
desativado.  

• O log só está disponível para conexões para as quais o Firewall do Windows está 
ativado.  

 
 
3- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
O computador de seu usuário é conectado a Internet diretamente através de 
uma linha DSL. Para proteger este computador, você configura o firewall de 
conexão para registrar pacotes abandonados. Qual formato este registro utiliza? 
 
 A. W3C 
 B. W3C Extended 
 C. BIN 
 D. ISC2 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: O registro utiliza o formato W3C Extended Log, um formato de 
registro padrão que permite a você analisar os dados utilizando utilitários de terceiros. 



Para entender o que significam as colunas, veja os cabeçalhos de coluna na linha 4. 
 
 
 
4- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Em seu computador desktop você tem ICF habilitado. Depois disto seu Pequeno 
serviço web (small web service) não funciona mais de acordo com os usuários 
que esperam ver suas páginas. O que você deveria fazer? 
 
 A. Configurar o ICF para permitir tráfego interno da Web 
 B. Configurar o ICF para permitir tráfego externo da Web 
 C. Configurar o filtro TCP/IP para permitir explicitamente tráfego da porta 80 
 D. Instalar IIS em seu computador. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Por padrão, o firewall bloqueia todas os pacotes de dados entrantes 
não solicitados. Se você executar um site Web, FTP ou Telnet, ou se você quer habilitar 
contato do exterior em alguma porta TCP em particular, você precisa seguir alguns 
passos de configuração adicionais. Para habilitar um serviço, tal como servidor WEB 
HTTP, na caixa de diálogo Firewall do Windows clique na guia Avançado em 
Configurações, marque a opção desejada. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
 
5- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você tem firewall habilitado em seu computador. Depois disto, ninguém do lado 
de fora consegue executar um "Ping" em seu computador. O que você deveria 
fazer? 
 
 A. Configurar as opções relevantes do ICF 
 B. Mapear a porta ICMP para a interface de rede 
 C. Lançar e atualizar sua configuração DHCP 
 D. Checar sua conexão internet e tentar novamente 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Comandos de correção de erro e diagnóstico, tais como ping e tracert, 
utilizam o Internet Control Message Protocol (ICMP, ao invés de TCP ou UDP). Estas 
funções são também desabilitadas por padrão em uma rede protegida por firewall. Para 
habilitá-los, clique na guia ICMP na caixa de diálogo configurações avançadas. 
 
6- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 



XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você habilitou firewall em seu computador. Qual configuração de firewall 
permite a você inspecionar o tráfego de saída? 
 
 A. Configurar as opções relevantes do ICF 
 B. Mapear o tráfego de saída para a interface de rede 
 C. Lançar e renovar sua configuração DHCP 
 D. Checar sua conexão à internet e tentar novamente 
 E. Não há nada que você possa fazer sobre isso com ICF. 
 
 
 Resposta: E 
 Explicação: ICF diz respeito somente a bloquear tráfego de entrada não solicitado. 
No entanto alguns vírus e cavalos de Tróia fazem suas travessuras alojando-se em seu 
sistema, lendo seu catálogo de endereços, e então usando o seu computador para lançar 
ataques. 
 
7- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador. 
 
  Um usuário relata que quando tenta comprar uma passagem aérea on-
line, recebe a seguinte mensagem de erro: “Impossível carregar a página, por 
favor contate o administrador de seu sisistema”. 
 
  Você descobre que é possível visitar outros sites sem receber a 
mensagem de erro. 
 
  Qual é a causa mais provável do erro? 
 
 A. a conexão à rede está com problemas 
 B. a pilha TCP/IP foi corrompida 
 C. A porta 80 (HTTP) do firewall está desabilitada. 
 D. A porta 443 (HTTPS) no firewall está desabilitada. 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: o usuário está em um site seguro comprando passagens aéreas. 
Então, a porta 443 (https) está fechada no firewall. 
 

Abrindo portas no Firewall do Windows 

Para ajudar a proteger a segurança do computador, você deve manter o Firewall do 
Windows (ou qualquer outro firewall escolhido) ativado, para que as conexões não 
solicitadas com o seu computador sejam bloqueadas. Para permitir esse tipo de conexão 
é necessário abrir uma exceção ou uma porta para o programa ou serviço específico. 

Uma porta é uma abertura no computador pela qual as informações podem fluir. Por 
exemplo, se você estiver trocando mensagens instantâneas com alguém que deseja 
enviar-lhe um arquivo, como uma foto, o Firewall do Windows perguntará se você deseja 
desbloquear a solicitação e permitir que a foto chegue ao seu computador. Ou então, se 
você deseja participar de um jogo em rede com vários amigos na Internet, é possível 
abrir uma porta para o jogo para que o firewall permita que as informações sobre o jogo 
cheguem ao seu computador. 



Riscos de abrir portas 

Toda vez que você permite uma exceção ou abre uma porta para um programa 
comunicar-se através do Firewall do Windows, o seu computador fica mais vulnerável. 
Abrir uma porta é como abrir um furo através do firewall. Se houver muitos furos, não 
haverá muita proteção em seu firewall. Freqüentemente, os invasores desconhecidos 
utilizam certos programas para examinar a Internet em busca de computadores com 
conexões desprotegidas. Se você tem muitas portas abertas, o seu computador pode se 
tornar uma vítima desses invasores. 

Para ajudar a diminuir o risco de segurança, se você abrir portas: 

• Abra uma porta apenas quando ela for realmente necessária.  
• Nunca abra uma porta de um programa que você não conhece.  
• Feche uma porta quando não precisar mais dela.  

Como as portas funcionam 

Cada porta tem um número, parecido com um endereço. Vários programas e serviços 
têm um "endereço permanente"— isto é, eles têm números de portas predefinidos. O 
número da porta correta para um programa ou serviço pode ser encontrado na 
documentação ou no site do fabricante.  

Alguns programas (alguns jogos, por exemplo) não têm números de portas predefinidos. 
Esses programas abrem portas automaticamente, conforme necessário. Para que um 
programa como este se conecte ao seu computador, o Firewall do Windows deve permitir 
que o programa abra a porta correta. Para que estes programas funcionem 
corretamente, eles precisam estar listados na guia Exceções no Firewall do Windows. 

Ao adicionar ou alterar as configurações de um serviço ou programa, como um jogo, 
você deve escolher se a porta deve ser aberta para todos os computadores ou somente 
para os computadores da rede. Se você escolher Qualquer computador, qualquer 
usuário da Internet ou da sua rede poderá se conectar ao seu computador. Escolhendo 
Minha rede somente, apenas os computadores da sua rede local poderão conectar-se. 
Ou, se você preferir, poderá clicar em Personalizar e digitar uma lista personalizada de 
endereços IP e sub-redes que deverão ter acesso. 

Como abrir portas manualmente no Firewall de conexão com a Internet no 
Windows XP 

O texto a seguir descreve como abrir portas manualmente no ICF (Firewall de conexão 
com a Internet) no Windows XP.  

Mais Informações 

Talvez seja necessário abrir portas manualmente nos programas, para que eles 
funcionem corretamente quando o ICF estiver em uso no computador local ou no 
computador gateway. Talvez seja necessário abrir uma porta manualmente, se houver 
um serviço que seja executado em um computador que tem o ICF ativado e que você 
deseja tornar disponível aos usuários na Internet.  
 
Observação As configurações reais da porta variam de programa para programa.  
 
Para abrir manualmente uma porta, execute estas etapas:  
 

1. Clique em Iniciar e em Meus locais de rede. 
 



2. Em Tarefas de rede, clique em Exibir conexões de rede. (Ou clique com o 
botão direito do mouse em Meus locais de rede e clique em Desktop e em 
Propriedades.) 

 
3. Clique com o botão direito do mouse na conexão que você usa para a Internet e 

clique em Propriedades. 
 

4. Clique na guia Avançadas e clique em Configurações. 
 
Observação Se o botão Configurações não estiver disponível, o ICF não está 
ativado para essa conexão e não é necessário abrir portas (porque todas estão 
abertas). 

 
5. Clique em Adicionar para abrir uma nova porta. 

 
6. Na caixa Descrição, digite um nome amigável. Por exemplo, digite 

Compartilhamento de arquivos: Porta 445. 
 

7. Na caixa Nome ou endereço IP do computador que hospeda este serviço 
na rede, digite 127.0.0.1.  
 
Observação É possível especificar o endereço IP de um computador interno. Mas 
geralmente você usará 127.0.0.1. 

 
8. Nas caixas Porta externa e Porta interna, digite o número da porta. 

Geralmente, esse número é o mesmo. 
 

9. Clique em TCP ou em UDP e em OK. 
 

10.  Repita as etapas de 1 a 9 para cada porta que desejar abrir. 
 

 

 
 
8- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. A companhia possui um 
escritório principal e um escritório em uma filial. Cada computador do escritório 
da filial possui um endereço IP estático. 
 
  Um usuário no escritório da filial utiliza um assistente para novas 
conexões para criar uma conexão em banda larga com a Internet. A conexão 
requer um nome de usuário e uma senha. O usuário habilita o 
compartilhamento de conexão à Internet (ICS) na conexão à Internet. O 
usuário testa a conexão e consegue visualizar websites na Internet. 
 
  O usuário relata que após habilitar o compartilhamento de conexão à 
Internet (ICS) não é mais possível acessar quaisquer outros computadores no 
escritório da filial. Adicionalmente, os outros computadores no escritório da 
filial não consegue conectar a seu computador ou acessar a Internet usando o 
seu computador. 
 
  Você precisa se certificar que todos os computadores no escritório da 
filial conseguem conectar-se um ao outro e conectar à Internet utilizando o 
computador do usuário. 
 



  O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A. Contar aos outros usuários no escritório da filial o nome de usuário e a senha 
para a conexão à Internet no computador dele 
 B. Desmarcar a caixa de verificação "permitir que outros usuários controlem ou 
desabilitem o acesso à Internet" na guia avançado na página de propriedades da conexão 
à Internet. 
 C. Selecionar os botões de opção "obter um endereço IP automaticamente" e 
"obter endereço do servidor DNS automaticamente"  na página de propriedades do 
protocolo TCP/IP. 
 D. Executar os comandos ipconfig/renew e ipconfig/flushdns em todos os 
computadores do escritório da filial. 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: quando o compartilhamento  de conexão à Internet está habilitado, 
todos os computadores deverão utilizar DHCP para obter endereços. O compartilhamento 
de conexão à Internet instalará por padrão um mini-servidor DHCP, e designará um 
endereço IP dentre o endereçamento de 192.168.0.1 a 192.168.0.254. Desde que todas 
as estações de trabalho estejam utilizando endereços IP estáticos, a conexão não pode 
ser feita. Observe a figura abaixo: 
 

 
 
 Respostas Incorretas: 
 
 A. Instruir todos os usuários a criar uma conexão de banda larga não funcionará 
principalmente devido ao fato de que nenhum dos usuários possui uma conexão em 
banda larga em sua estação de trabalho. A intenção dessa questão é permitir que todos 
os usuários utilizem esta conexão sem ter que criar uma própria. Portanto, esta não pode 
ser a resposta certa. 
 B. Outros usuários não podem atualmente ver a estação de trabalho, e 



especialmente o compartilhamento de conexão à internet. Até que todos os usuários 
possam ver a estação de trabalho, não há necessidade de modificar as permissões do 
compartilhamento de conexão à Internet. Portanto, esta não pode ser a melhor resposta. 
 

 
 
 D. Executar ipconfig/renew não terá qualquer efeito aos computadores do 
escritório uma vez que todos utilizam endereços IP estáticos. Ipconfig/renew só é válida 
para estações de trabalho que utilizem DHCP. 
 

Visão geral sobre o compartilhamento de conexão com a Internet 

Com o compartilhamento de conexão com a Internet (ICS), você pode conectar à 
Internet computadores em sua rede doméstica ou de pequena empresa usando apenas 
uma conexão. Por exemplo, você pode ter um computador que seja conectado à Internet 
através de uma conexão dial-up. Quando o ICS estiver ativado nesse computador, 
denominado host ICS, os outros computadores da rede se conectarão à Internet através 
dessa conexão dial-up.  

Quando você estiver configurando uma rede doméstica ou de pequena empresa, é 
recomendável usar o Assistente para configuração de rede no Windows XP 
Professional para ativar o compartilhamento de conexão com a Internet. O Assistente 
para configuração de rede fornece automaticamente todas as configurações de rede 
necessárias para compartilhar uma conexão com a Internet com todos os computadores 
da rede. Para abrir o Assistente para configuração de rede, clique em Iniciar, em Painel 
de controle, em Conexões de rede e de Internet e, em seguida, clique em 
Assistente para configuração de rede.  

Depois que o ICS estiver ativado e você tiver se certificado de que todos os 
computadores se comunicam entre si e têm acesso à Internet, será possível utilizar 



programas como o Internet Explorer e o Outlook Express, como se estivessem 
conectados diretamente ao provedor de serviços de Internet. Quando for efetuada uma 
solicitação à Internet, o computador host ICS se conectará ao provedor de serviços de 
Internet e criará a conexão de modo que os outros computadores possam ter acesso a 
um endereço da Web específico ou fazer download de mensagens de e-mail. Para testar 
sua conexão de rede e com a Internet, verifique se é possível compartilhar arquivos 
entre os computadores e se cada computador obtém acesso a um endereço na Web.  

O compartilhamento de conexão com a Internet deve ser usado em uma rede em que o 
computador host ICS controle a comunicação de rede entre os computadores e a 
Internet. Supõe-se que em uma rede doméstica ou de pequena empresa, o computador 
host ICS possui a única conexão com a Internet. Embora os outros computadores da 
rede possam ter modems para acessar a Internet, sua conexão principal é feita através 
do computador host ICS.  

Talvez seja preciso configurar o compartilhamento de conexão com a Internet para que 
funcione corretamente na Internet. Os serviços que você fornece também devem ser 
configurados para que os usuários da Internet possam acessá-los. Por exemplo, se você 
possui um servidor Web em sua rede doméstica ou de pequena empresa e deseja que os 
usuários da Internet possam conectar-se a ele, configure o serviço de servidor Web no 
computador host ICS. 

Importante 

• Não use esse recurso em uma rede existente com controladores de domínio do 
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, servidores DNS, gateways, 
servidores DHCP ou sistemas configurados para endereços IP estáticos.  

• O computador host ICS necessita de duas conexões de rede. A conexão de rede 
local, criada automaticamente instalando-se um adaptador de rede, é estabelecida 
com os computadores na rede doméstica ou de pequena empresa. A outra 
conexão, usando um modem de 56K, ISDN, DSL ou a cabo, é estabelecida entre a 
rede doméstica ou de pequena empresa e a Internet. É preciso verificar se o ICS 
está ativado na conexão com a Internet. Dessa forma, a conexão compartilhada 
pode ser estabelecida entre a rede doméstica e de pequena empresa e a Internet, 
e os usuários externos não correrão o risco de receber endereços inadequados de 
sua rede.  

• Quando você ativa o compartilhamento de conexão com a Internet, a conexão de 
rede local da rede doméstica ou de pequena empresa recebe uma nova 
configuração e um novo endereço IP estático. Conseqüentemente, as conexões 
TCP/IP estabelecidas entre qualquer computador doméstico ou de pequena 
empresa e o computador host ICS no momento em que o ICS é ativado serão 
perdidas e precisarão ser restabelecidas.  

 

Observação 

• Se uma conexão VPN for criada no computador host ICS, e o ICS estiver ativado 
nessa conexão, todo o tráfego de Internet será encaminhado à rede corporativa e 
todos os computadores da rede doméstica ou de pequena empresa poderão 
acessar a rede corporativa. Se o ICS não estiver ativado na conexão VPN, os 
outros computadores não terão acesso à Internet nem à rede corporativa 
enquanto a conexão VPN estiver ativa no computador host ICS.  

 
 



9- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Um usuário na companhia utiliza 
computadores com Windows XP Professional tanto no escritório quanto em 
casa. O computador do escritório é conectado à rede da companhia. O 
computador de casa utiliza um endereço IP estático e conecta à Internet 
utilizando uma conexão com um modem a cabo persistente. A rede da 
companhia é conectada à Internet através de uma linha T1. 
 
  O usuário relata que quer utilizar uma conexão de área de trabalho 
remota a partir do seu computador do escritório para controlar o seu 
computador de casa. Você verifica que o firewall de Internet da companhia 
permite tráfego de conexão de área de trabalho remota. No entanto, o usuário 
não consegue fazer uma conexão utilizando a área de trabalho remoto 
 
  Você precisa se certificar que o usuário consiga fazer uma conexão de 
área de trabalho remota a partir do seu escritório com seu computador de casa. 
Sua solução deve prevenir qualquer outro tráfego de Internet de atingir seu 
computador. 
 
 Qual das duas ações você deveria executar? (cada resposta correta 
apresenta uma parte da solução. Escolha 2) 
 
 A. No computador do escritório do usuário, habilite o compartilhamento de 
conexão à Internet 
 B. No computador do escritório do usuário adicione a conta de usuário domínio ao 
grupo Usuários de área de trabalho remota. 
 C. No computador de casa do usuário habilite o firewall (ICF). 
 D. No computador de casa do usuário habilite a opção área de trabalho remota 
nos serviços de firewall (ICF) 
 
 
 Resposta: C, D 

 

Visão geral sobre a Área de trabalho remota 

Com a Área de trabalho remota no Windows XP Professional, enquanto você estiver 
em outro computador, poderá ter acesso a uma sessão do Windows que esteja sendo 
executada no seu computador. Isso significa, por exemplo, que você pode se conectar de 
casa ao seu computador do trabalho e ter acesso a todos os seus aplicativos, arquivos e 
recursos de rede, como se estivesse em frente ao seu computador no trabalho. Você 
pode deixar programas sendo executados no trabalho e, quando chegar em casa, poderá 
ver sua área de trabalho exibida no computador de casa, com os mesmos programas em 
execução.  

Quando você se conecta ao computador do trabalho, a Área de trabalho remota o 
bloqueia automaticamente para que ninguém mais possa acessar seus aplicativos e 
arquivos enquanto você estiver fora. Ao voltar para o computador no trabalho, pressione 
CTRL+ALT+DEL para desbloqueá-lo. 

A Área de trabalho remota também permite que mais de um usuário tenha sessões 
ativas em um único computador. Isso significa que vários usuários podem deixar seus 
aplicativos em execução e manter o estado de suas sessões do Windows, mesmo 
enquanto outras pessoas estiverem conectadas. 



Com o recurso Troca rápida de usuário, você pode trocar rapidamente de usuários no 
mesmo computador. Por exemplo, suponha que esteja trabalhando em casa e tenha feito 
logon no computador do escritório para atualizar um relatório de despesas. Enquanto 
você estiver trabalhando, um de seus familiares precisa usar seu computador de casa 
para verificar uma mensagem de e-mail importante. Você pode desconectar a Área de 
trabalho remota, permitir que outro usuário faça logon e verifique o e-mail e se 
reconectar ao computador no escritório, onde você poderá ver o relatório de despesas 
exatamente onde estava. A Troca rápida de usuário funciona em computadores 
autônomos e em computadores que sejam membros de grupos de trabalho. 

A Área de trabalho remota permite várias situações, incluindo: 

• Trabalhar em casa - Acessar de casa o trabalho em andamento no computador do 
escritório, incluindo acesso total a todos os dispositivos locais e remotos.  

• Colaborar - Leve a sua área de trabalho para o escritório de um amigo para 
depurar códigos, atualizar uma apresentação de slides do Microsoft PowerPoint ou 
revisar um documento.  

• Compartilhar um console - Permitir que vários usuários mantenham sessões de 
programa e configuração separadas em um único computador, como um terminal 
de caixa ou uma mesa de vendas.  

Para usar a Área de trabalho remota, você precisa do seguinte: 

• Um computador que esteja executando o Windows XP Professional (computador 
"remoto") com uma conexão a uma rede local ou à Internet.  

• Um outro computador (computador doméstico) com acesso à rede local através 
de conexão de rede, modem ou conexão VPN (rede virtual privada). Esse 
computador precisa ter o componente Conexão de área de trabalho remota, 
anteriormente denominado Cliente de serviços de terminal, instalado.  

• Contas de usuário e permissões apropriadas.  

 
 
 
10 Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. A 
companhia possui um escritório principal e um escritório em uma filial. 
 
 O usuário relata que não pode usar a área de trabalho remota para 
conectar ao seu computador no escritório principal enquanto ele está no 
escritório da filial. Você descobre que o usuário tem um computador no 
escritório principal e um computador no escritório da filial. O usuário executa o 
firewall (ICF) em ambos os computadores. 
 
 Você verifica que a área de trabalho remota está habilitada no 
computador do usuário no escritório principal. Você executa o comando ping 
entre os dois computadores do usuário e percebe que um consegue se 
comunicar com o outro. Você também se certifica que o firewall entre o 
computador do escritório principal e o do escritório da filial permite conexões 
de área de trabalho remota. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa conectar ao seu 
computador do escritório principal utilizando uma conexão de área de trabalho 
remota enquanto trabalha no escritório da filial. 
 
 O que você deveria fazer? 



 
 A. Instruir o usuário a desabilitar o firewall em seu computador localizado no 
escritório principal. 
 B. Instruir o usuário a desabilitar o firewall em seu computador localizado no 
escritório da filial. 
 C. Habilitar o compartilhamento de conexão à Internet no computador do usuário 
localizado no escritório principal. 
 D. Habilitar o compartilhamento de conexão à Internet no computador do usuário 
localizado no escritório da filial. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O firewall irá prevenir conexões de área de trabalho remota de 
funcionar por padrão. Para que isto seja permitido, o firewall deve ser configurado para 
permitir conexões RDC (porta 3389). Uma vez que não é mencionado que isto está feito, 
este é geralmente o problema. Desabilitar o firewall no computador que recebe a 
conexão (neste caso o computador do trabalho) deverá resolver o problema. 
 
 Respostas incorretas: 
 
 B. Desabilitar o firewall no escritório da filial não ajudará o usuário a conectar ao 
computador do trabalho. O firewall precisa ser desabilitado na estação de trabalho que 
está RECEBENDO o pedido. 
 C. O ICS compartilhamento de conexão à Internet não é relevante aqui. O usuário 
não está tentando compartilhar a sua conexão à Internet. Ele está tentando conectar de 
um computador a outro. Uma vez que já há uma conexão estabelecida (sabida por que 
os dois computadores conseguem comunicar-se um com o outro), não há necessidade de 
compartilhamento da conexão à Internet. 
 D. Incorreta pela mesma razão que a anterior. Lembre da diferença entre 
compartilhamento de conexão à Internet (ICS) e firewall (ICF). 
 
 Nota: Por padrão, com o ICF habilitado, os dois computadores não poderão 
efetuar "ping" um no outro, uma vez que pedidos ICMP (ping) são descartados! A menos 
que o ICF já tenha sido modificado, esta situação não existirá na vida real. No entanto 
para propósitos deste exame, a resposta A é ainda a melhor resposta. 
 
 
11- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
  Um usuário relata que não é possível utilizar conexão de área de trabalho 
remota do seu computador do trabalho para o seu computador de casa. Você 
descobre que o computador doméstico do usuário possui o Windows XP Home 
Edition e utiliza um endereço IP estático para conectar à Internet utilizando 
uma conexão de modem a cabo persistente. 
 
 Você descobre também que o usuário configurou o seu computador do 
escritório para utilizar conexão de área de trabalho remota e configurou o 
firewall em ambos os computadores. 
 
 Você precisa permitir conexões de área de trabalho remota apenas do 
computador do escritório do usuário para o seu computador de casa. 
 Sua solução precisa certificar que cada computador seja o mais seguro 
possível. 
 
  O que você deveria fazer? 



 
 Para responder, configure a opção apropriada ou opções nas duas caixas 
de diálogo. 
 
Exibição: 
 

 
 
 Resposta: 
 Explicação: Área de Trabalho Remota (no computador doméstico) 
 
 Explicação: 
 Se você utiliza firewall no Windows XP, siga estes passos no computador remoto 
(o computador ao qual você deseja conectar utilizando a área de trabalho remota). 
 1. Abra à pasta conexões de rede (localizada no painel de controle) 
 2. clique com o botão direito na conexão de firewall e selecione propriedades. 
 3. clique no botão Propriedades na guia Avançado 
 4. Marque a caixa Área de trabalho remota na guia serviços. 
 5. feche todas as caixas de diálogo. 



 
 
 

Seção 5: Identificar e solucionar problemas com dispositivos 
anexados localmente. Indicações de tais problemas incluem 
erros de aplicativo (9 questões). 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um usuário 
na companhia possui um computador que se conecta ao seu Pocket PC 
utilizando um cabo USB. Seu computador possui também um teclado USB, um 
mouse USB e uma câmera USB anexada. Todos os dispositivos estão conectados 
a um hub USB. 
 
  O usuário relata que não consegue sincronizar seus contratos do 
Microsoft Outlook com seu Pocket PC. O programa de sincronização do Pocket 
PC diz que não consegue comunicar com o dispositivo. O usuário afirma que 
algumas vezes tem problemas com seu teclado e seu mouse, tais  como letras 
descartadas ou travamento do cursor do mouse. Ele relata que desconectar a 
câmera geralmente o problema é resolvido. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa utilizar o aplicativo de 
sincronização com seu Pocket PC. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Reinstalar os drivers de dispositivos da câmera 
 B. substituir o hub USB por um modelo com alimentação elétrica própria 



 C. Desinstalar o software ActiveSync e instalá-lo novamente 
 D. atualizar os drivers de dispositivo da controladora USB do computador. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: O usuário possui muitos dispositivos anexados ao computador através 
de um hub USB. Substituí-lo a um com modelo com alimentação própria irá resolver o 
problema. 
 
Exemplo de problemas com Hub USB 
 

O dispositivo USB não funciona após a conexão de um dispositivo em um 
computador com Windows XP Service Pack 2 ou em um computador com Windows 
XP Tablet PC Edition 2005 

Sintomas 

Ao conectar um dispositivo USB em um hub USB ligado ou em uma porta USB no seu 
computador, o dispositivo pode não estar disponível para uso ou pode não receber 
energia. Uma mensagem de erro "Energia do concentrador USB excedida" pode não ser 
exibida. 

Causa 

Esse problema pode ocorrer se você conectar um dispositivo USB de alta energia como 
um disco rígido USB e o dispositivo USB consumir mais de 500 miliamperes (mA) de 
energia em um computador que suporta um sistema Intel ICH5 ou ICH6 (Hub 
controlador de E/S). Alguns sistemas ICH5 ou ICH6 não verificam as situações de 
corrente elevada e não geram nenhuma mensagem de erro "Energia do concentrador 
USB excedida". 

Como Contornar 

Para solucionar esse problema, é necessário ligar o dispositivo USB por uma fonte de 
energia externa, se houver uma disponível para o dispositivo. Por exemplo, pode ser 
possível usar um adaptador AC para ligar o dispositivo USB. 
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um 
usuários em sua companhia está tentando instalar um novo teclado USB em seu 
computador. O computador possui duas portas USB e ambas as portas estão 
sendo utilizadas para outros dispositivos. 
 
  O usuário relata que não consegue conectar o teclado USB ao 
computador. Você verifica que as portas disponíveis no computador são uma 
porta paralela, uma porta serial, e duas portas PS/2. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa utilizar o novo teclado e os 
dois dispositivos USB lançados. Sua solução deve minimizar os custos com 
dispositivos adicionais. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A. Obter um adaptador USB - PS2. Anexar o teclado a uma porta PS/2 utilizando o 
adaptador. 
 B. Obter uma versão de porta serial de um dos dois dispositivos USB lançados. 
Então conectar o dispositivo na porta serial aberta para liberar uma porta USB para o 



teclado. 
 C. Obter um hub USB com alimentação própria. Conecte todos os três dispositivos 
USB ao hub. Então conecte o hub ao computador. 
 D. Obter um hub USB com alimentação da própria. Conecte todos os três 
dispositivos USB ao hub. Então conecte o hub ao computador. 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: A questão afirma que você deve reduzir os custos com dispositivos 
adicionais. Você tem seus conectores PS/2 para seu mouse e teclado em sua placa mãe, 
então adquirir um adaptador é a solução mais barata e irá resolver o problema. 
 
 
3- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um usuário 
na companhia conecta uma câmera digital a única porta serial do computador. O 
computador também possui uma porta USB disponível, uma porta paralela 
disponível, e uma porta IEEE 1394 disponível. 
 
 O usuário relata que quando tenta utilizar a câmera, recebe uma 
mensagem indicando que a câmera não foi encontrada. Você descobre que 
geralmente o Pocket PC é conectado à porta serial, mas desconecta para liberar 
a porta para a câmera. Ele sincroniza o Pocket PC como o Microsoft Outlook 
utilizando um programa especial fornecido com o Pocket PC. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa utilizar a câmera na porta 
serial. Sua solução não deverá impedir que o usuário mais tarde reconecte e use 
o seu Pocket PC. 
  
Quais são as duas maneiras possíveis de alcançar esta meta? (escolha 2. Cada 
resposta correta apresenta uma solução completa) 
 
 A. Instruir o usuário a desabilitar temporariamente o programa de sincronização 
do Pocket PC.  
 B. Instruir o usuário a conectar a câmera a uma porta USB utilizando um 
adaptador Serial-para-USB. 
 C. Instruir o usuário a abrir o Gerenciador de Dispositivos e Deletar a porta serial. 
Então o instruir o usuário para executar ADICIONAR OU REMOVER HARDWARE no painel 
de controle. 
 D. Instruir o usuário a desinstalar o programa da câmera. Então pedir a um 
administrador a reinstalar o programa da câmera utilizando uma conta que possui o 
privilégio de Administrador local. 
 
 
 Resposta: A,B 
 
 Explicação: O problema é que o Windows XP acredita que a porta serial continua 
ocupada embora o Pocket PC tenha sido removido. Isto acontece normalmente devido ao 
fato que o programa do Pocket PC continua "segurando" a porta. Desabilitar o programa 
irá permitir a usuário utilizar a porta serial TEMPORARIAMENTE a para a câmera, e 
permitirá ao usuário reabilitar o programa quando necessário o uso do Pocket PC. Outra 
solução é obter um conversor de porta serial para USB, ele plugar a câmera na porta 
USB. Isto permitirá a câmera e o Pocket PC funcionarem simultaneamente e então 
resolver o problema. 
 
 Respostas Incorretas: 
 C. Deletar a porta serial viola o requerimento que o usuário precisa poder 



reconectar o seu Pocket PC. O usuário teria que "resetar" o programa toda a vez que isto 
fosse feito, sendo que o sistema acreditaria que um novo dispositivo serial fosse 
anexado, e ajustar o programa para o dispositivo incorreto. Isto exige mais trabalho do 
que o necessário. 
 D. desinstalar o programa da câmera não irá resolver o problema, sendo que o 
Pocket PC ainda utiliza a porta serial. Isto precisa ser feito antes da câmera funcionar. 
Lembre que só porque o dispositivo serial não está mais anexado não significa que os 
drivers que utilizam a porta não estão mais ativos. 
 
 NOTA NESTA QUESTÃO: Pode ser afirmado que a resposta "B" é incorreta porque 
viola o requerimento de que o usuário precisa poder utilizar a câmera NA PORTA SERIAL. 
Se esta lógica é correta, então as respostas corretas devem ser "A" e "D". Eu acredito 
que as melhores respostas estão acima, mas se essa questão estiver em seu exame, 
você precisará decidir a melhor resposta por si mesmo. Este é um GUIA, e não 
necessariamente o "pé da letra". 
 
 
 
4- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um usuário 
na companhia está tentando conectar um novo Pocket PC em seu computador 
portátil. 
 
 O usuário relata que de acordo com as instruções do Pocket PC, uma 
porta USB é necessária. Você descobre que o seu computador possui apenas 
uma porta USB, e que está sendo usada por um teclado externo. A única porta 
disponível no computador do usuário é uma porta serial. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário consiga conectar o Pocket PC ao 
seu computador e ainda utilizar seu teclado externo. Sua solução deverá 
minimizar custos com dispositivos adicionais. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Utilizar um adaptador de plugue USB-para-PS/2 para o teclado 
 B. Instalar uma placa que possua portas USB adicionais. 
 C. Atualizar o computador para um que possua portas USB. 
 D. Obter um adaptador USB-para-serial. Anexe o teclado à porta serial disponível. 
 E. Instalar um hub USB com energia própria. Conecte o Pocket PC e o teclado ao 
hub. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O teclado funcionará na porta PS/2. 
 
 
5- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 Um usuário relata que não consegue imprimir documentos para uma 
impressora laser conectada pela rede em seu escritório. Você descobre que a 
impressora é comandada por um servidor Windows Server 2003 com o nome de 
PS52. 
 
Você descobre que o usuário pode conectar a PS52 usando seu endereço IP, 
mas não pode conectar a PS52 usando seu nome. O usuário afirma que não está 



utilizando quaisquer outros recursos de rede no momento. Você executa o 
comando ping para tentar conectar a PS52 pelo nome, mas a tentativa falha. 
Então você executa o comando ping para tentar conectar ao PS52 utilizando seu 
endereço IP, e a tentativa é bem sucedida. 
 
 Você precisa se certificar que todos os usuários possam acessar o PS52 
utilizando o seu respectivo nome. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Peça que um administrador repare o arquivo Hosts no PS52. 
 B. Peça que um administrador corrija os registros de DNS para PS52. 
 C. instruir o usuário a executar o comando ipconfig/flushdns a partir de seu 
computador. 
 D. instruir o usuário a executar o comando ipconfig/registerdns a partir de seu 
computador. 
 E. configurar o computador do usuário para ter um arquivo Hosts contendo uma 
entrada para o PS52. 
 F. configurar o computador do usuário para ter um arquivo Lmhosts contendo 
uma entrada para o PS52. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: O usuário está tendo problemas ao conectar com um Servidor de 
impressão Windows 2003 com o nome de PS52. O usuário pode conectar através de um 
ping para seu IP, mas não para seu nome. Portanto, pedir a um administrador para 
corrigir os registros DNS para o PS52 é uma possibilidade. 
 Alternativamente, mas não tão eficiente, é instruir o usuário a executar a executar 
o comando ipconfig/flushdns a partir de seu computador. 
 
 
6- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário relata que não consegue acessar quaisquer recursos de rede. 
Você descobre que o usuário pode se logar no computador, porém não consegue 
acessar seus e-mails ou acessar quaisquer unidades de rede mapeadas. 
 
 Você executa o comando ping no computador do cliente, porém não pode 
conectar ao computador do usuário. Você instrui o usuário a executar o 
comando ipconfig em seu computador. Você descobre que o computador está 
utilizando o endereço IP 169.254.117.54. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa acessar recursos de rede. 
 
 O que você deveria fazer primeiro? 
 
 A. Instruir o usuário a executar o comando netstat. 
 B. instruir o usuário a executar o comando ipconfig/renew. 
 C. instruir o usuário a remover o perfil de usuário no computador, reiniciar o 
computador, e logar novamente. 
 D. Pedir a um administrador de rede para remover a conta de usuário do domínio 
então adicioná-lo ao domínio. 
 
 
 Resposta: B 



 
 Explicação: há um problema de rede com o computador que está utilizando o 
endereço IP privado 169.254.177.54. Você precisa executar o comando ipconfig/renew 
para obter um novo endereço IP. 
 
 
7- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário de um novo computador relata que quando tenta utilizar o 
Microsoft Outlook, recebe uma mensagem afirmando que o computador não 
pode se conectar ao computador Microsoft Exchange Server 2003 da 
companhia. Você descobre que o usuário acabou de realocar de um escritório da 
filial para escritório  da outra filial. O usuário podia conectar com o servidor 
Exchange a partir do escritório antigo. 
 
 Você instrui o usuário a executar o comando ping para conectar diversos 
endereços IP em sua rede. Alguns dos endereços IP estão localizados em 
escritórios de filiais. Cada tentativa tem sucesso. 
 
 Você precisa se certificar que o novo computador do usuário possa 
conectar ao servidor Exchange. 
 
 O você deveria fazer? 
 
 A. Configurar o computador para ter a sub-máscara correta. 
 B. configurar o computador para ter o correto endereço do gateway padrão. 
 C. configurar o computador para ter o endereço IP correto do servidor DNS da 
companhia. 
 D. configurar o computador para ter o endereço IP correto para o servidor WINS 
da companhia. 
 
 
 Resposta: C 
Explicação: Se ele conseguia acessar o Servidor Exchange do escritório antigo, se ele 
consegue pingar em diversos endereços IP em filiais diferentes, o problema não é de 
configuração de máscara, não é de Gateway, muito menos de Wins. Sendo asssim 
descartamos as opções A, B e D, respectivamente o problema está na configuração do 
endereço IP DNS da companhia no computador do usuário.  
 
8- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. A rede consiste em um domínio 
de Active Directory e um servidor DNS que aceita atualizações dinâmicas. 
 
 Um usuário relata que não pode mais conectar a um servidor de arquivos 
chamado FS04. O FS04 é um servidor Windows Server 2003 que é um membro 
do domínio. Você descobre que o usuário consegue conectar a outros servidores 
de arquivos, e podia conectar ao FS04 algumas horas atrás. 
 
  A partir de seu computador cliente, você executa o comando ping e 
conecta com sucesso ao FS04 pelo nome. Outro técnico informa a você que o 
FS04 havia falhado anteriormente no dia de hoje. Este técnico também informa 
a você que o servidor que responde como FS04 é um servidor substituto que  foi 
colocado em funcionamento a alguns minutos antes. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa conectar imediatamente ao 
servidor substituto nomeado FS04. 



 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. instruir o usuário a executar o comando netstat-acommand. 
 B. instruir o usuário a executar o comando ipconfig/flushdns. 
 C. configurar o computador do usuário para ter a sub-máscara de rede correta 
para a qual está conectado. 
 D. configurar o computador do usuário para ter um arquivo lmhosts que contém 
ambos os nomes NetBIOS e o endereço IP para o FS04. 
 
 
 Resposta: B 
 Explicação: você precisa executar um comando ipconfig/flushdns porque o 
servidor foi substituído há alguns minutos atrás então a informação DNS é antiga. 
 
ipconfig/flushdns  

Libera e redefine o conteúdo do cache do resolvedor do cliente DNS. Durante a 
solução de problemas do DNS, você pode usar esse procedimento para descartar 
entradas de cache negativas, assim como quaisquer outras entradas adicionadas 
dinamicamente.  

 
 
9- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um 
funcionário da TerstKing.com está tentando sincronizar seu novo telefone 
celular com seu computador portátil. O telefone conecta ao computador portátil 
através de infravermelho. 
 
  O usuário relata que o telefone não consegue contato com o computador. 
Ele afirma que instalou o programa do telefone e o configurou para utilizar 
infravermelho. 
 
 Você instrui o usuário a abrir o aplicativo do infravermelho no painel de 
controle. O aplicativo relata que não há portas infravermelho disponíveis. Você 
verifica que o computador tem uma porta infravermelha instalada e que a porta 
é compatível com o Windows XP Professional. 
 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa sincronizar seu telefone 
celular com seu computador. 
 
 O que você deveria instruir a fazer aqui? 
 
 
 A. instalar em reinstalar o programa do telefone celular. 
 B. obter um driver de dispositivo do infravermelho a partir do fabricante do 
computador. 
 C. abrir o gerenciador de dispositivos e Deletar todas as portas lançados. Então 
executar ADICIONAR OU REMOVER HARDWARE no painel de controle. 
 D. reiniciar o computador entrar na tela do BIOS setup. Então selecionar a opção 
para habilitar a porta infravermelha. 
 
 
 Resposta: D 
 

Para verificar o suporte a infravermelho em um computador 



1. Verifique se o computador tem um transceptor de infravermelho (o transceptor 
aparecerá como uma pequena janela vermelho escuro).  

Se o computador não tiver um transceptor de infravermelho, consulte a 
documentação do fabricante para verificar se há suporte para a funcionalidade 
IrDA. 

2. Abra Conexões de rede no Painel de controle.  
3. Clique duas vezes em Dispositivos de infravermelho.  

Se você tiver um transceptor de infravermelho, mas Dispositivos de 
infravermelho não aparecer no Gerenciador de dispositivos, não há nenhum 
dispositivo de infravermelho instalado. 

Se não houver dispositivos de infravermelho listados, siga um destes 
procedimentos ou ambos:  

o Entre na configuração do BIOS para verificar se o dispositivo de 
infravermelho está ativado no BIOS, no modo IrDA ou IrDa rápido (FIR). 
Para obter informações sobre como entrar na configuração do BIOS, 
consulte a documentação do fabricante do computador. Se o dispositivo de 
infravermelho estiver desativado no BIOS, você poderá usar a configuração 
do BIOS do computador para ativá-lo.  

Aviso 

Se você usar o utilitário de configuração do BIOS de modo errado, o computador 
poderá funcionar incorretamente. Antes de fazer quaisquer alterações, anote as 
configurações originais para que você possa reinstalá-las se necessário.  

o Consulte a documentação do fabricante do computador para determinar se 
o BIOS precisa ser atualizado.  

4. Verifique se pelo menos um dispositivo de infravermelho é listado e se está 
ativado.  

Se houver dispositivos de infravermelho listados, mas eles não estiverem 
ativados, verifique se estão instalados corretamente no computador. 

Observações 

• Atualmente, há transceptores de infravermelho instalados em quase todos os 
novos computadores portáteis. Se o computador não tiver um dispositivo de 
infravermelho, mas se oferecer suporte a IrDA, e se IrDA estiver ativado no BIOS, 
você poderá instalar um transceptor de infravermelho externo.  

 
 

Tópico 5, Configurar segurança de aplicativos 
Seção 1: Identificar e resolver problemas relacionados a 
permissões de segurança. (3 questões) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office 2003. Um o 



usuário na companhia conecta uma impressora a seu computador e a 
compartilha com outros usuários da rede. 
 
 O usuário afirma que os outros usuários da rede podem ver a impressora 
em uma lista de impressoras disponíveis na rede, porém não consegue imprimir 
nela. 
 
 Você precisa se certificar que os usuários de rede possam imprimir na 
impressora. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Habilitar compartilhamento de arquivos simp les no Windows Explorer 
 B. Adicionar o grupo usuários de domínio ao grupo usuários avançados do 
computador dele. 
 C. Modificar as permissões para a impressora compartilhada para que o grupo 
usuários tenha apenas permissão de impressão. 
 D. modificar as permissões na impressora compartilhada para que o grupo 
usuários tenha apenas permissão para gerenciar documentos. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: usuários precisam poder imprimir na impressora então a permissão 
está correta. A permissão de gerenciar documentos é muito para o que é preciso. 
 
Após adicionar e compartilhar uma impressora, você deverá configurar os computadores 
cliente para que os usuários possam imprimir seus documentos.  
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário na companhia está tentando modificar documentos 
localizados em \\Server1\Docs. O usuário relata que não consegue atualizar 
quaisquer documentos em \\Server1\Docs. No entanto, ele afirma que 
consegue abrir todos os documentos naquela localização. 
 
 Você visualiza as permissões NTFS nos documentos e verifica que o 
usuário tenha permissão necessária para fazer modificações nestes 
documentos. 
 
 Você precisa se assegurar que o usuário possa atualizar documentos em 
\\Serve1\Docs. Sua solução deve assegurar que os documentos atualizados 
sejam salvos em \\Server1\Docs. 
 
  O que você deveria fazer? 
 
 A. Pedir a um administrador para modificar as permissões de compartilhamento 
em \\Server1\Docs. 
 B. Pedir a um administrador para desabilitar a Cópia de Sombra do Volume no 
volume que contém \\Server1\Docs. 
 C. Instruir o usuário a mapear uma unidade de rede para \\Server1\Docs. 
 D. Instruir o usuário a copiar os documentos de \\Server1\Docs pata seu 
computador. Instruir o usuário a modificar os documentos em seu computador. Então 
instruir o usuário a copiar os documentos de volta para \\Server1\Docs. 
 



 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O usuário está acessando o compartilhamento de rede, então você 
possui permissões NTFS e permissões de compartilhamento que se aplicam a este 
diretório. Você precisa alterar a permissão de compartilhamento para aquele usuário 
para que possa atualizar os documentos conforme necessário. 
 

Permissões para recursos compartilhados 

Um recurso compartilhado fornece acesso a aplicativos, informações ou aos dados 
pessoais de um usuário. Você pode conceder ou negar permissões para cada recurso 
compartilhado. 

Em geral, é melhor definir permissões utilizando o sistema de arquivos NTFS ou o 
controle de acesso. As permissões mais restritivas sempre serão aplicadas.  

Permissões para recursos compartilhados 

• Aplicáveis apenas aos usuários que obtiverem acesso aos recursos através de 
rede. Elas não se aplicam a usuários que obtêm acesso ao recurso no computador 
em que ele está armazenado.  

• Aplicáveis a todos os arquivos e pastas contidos no recurso compartilhado. Por 
isso, as permissões para recursos compartilhados oferecem segurança menos 
detalhada do que as permissões do NTFS.  

• Constituem a única alternativa de proteção para recursos de rede em volumes 
FAT e FAT32, porque as permissões do NTFS não estão disponíveis nesses 
volumes.  

• Especificam o máximo de acesso permitido para um usuário na rede, no caso de 
usuários que acessam o recurso através de compartilhamentos. Isso constitui um 
recurso adicional à segurança oferecida pelo sistema de arquivos NTFS.  

É possível aplicar os seguintes tipos de permissões de acesso a pastas ou unidades 
compartilhadas. 

Leitura 

A permissão de Leitura possibilita:  

o Exibição de nomes de arquivos e de subpastas  
o Desvio para subpastas  
o Exibição de dados em arquivos.  
o Execução de arquivos de programa.  

Alteração 

A permissão Alteração possibilita as mesmas ações que Leitura, além de:  

o Adição de arquivos e subpastas.  
o Alteração de dados nos arquivos  
o Exclusão de subpastas e arquivos  

Controle total 



Esta é a permissão padrão que se aplica a todos os novos compartilhamentos 
criados por você. Essa permissão é atribuída ao grupo Todos ao compartilhar um 
recurso. Controle total possibilita as mesmas operações que Leitura e Alteração, 
além de:  

o Alteração de permissões (apenas para arquivos e pastas do NTFS)  
o Apropriação (apenas para arquivos e pastas do NTFS)  

 
 
3- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um usuário 
na companhia compartilham computador com dois outros usuários. Os três 
usuários trocam documentos colocando-os na pasta DOCUMENTOS 
COMPARTILHADOS. 
 
 O Usuário relata que quer ter certeza que os três usuários que 
compartilham computador tenham as permissões necessárias para ler, escrever, 
e gerenciar todos os arquivos e pastas nos documentos compartilhados. 
Atualmente cada usuário tem permissão de controle total apenas nos arquivos e 
pastas que o mesmo colocam nos documentos compartilhados. 
 
 Você precisa se certificar que todos os usuários possam ler, escrever, e 
gerenciar todos os arquivos lançados e futuros incluindo as pastas nos 
documentos compartilhados. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Modificar as permissões nos documentos compartilhados para que o grupo 
usuários tenha permissão de controle total. 
 B. Modificar as permissões nos documentos compartilhados para que o grupo 
usuários tenha permissão de alteração e leitura. 
 C. Instruir cada usuário a modificar a permissão nas pastas que criar para que o 
proprietário criador tenha permissão de controle total. 
 D. Instruir cada usuário a modificar a permissão das pastas que criar para que o 
proprietário criador tenha permissão de alteração e leitura. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Se gerenciar é ler e poder decidir sobre o ato de remover arquivos, 
então o grupo usuários precisa permissão de controle total. 
 
 

Subseção, Responder questões do usuário final relacionadas à 
configurações de segurança de aplicativos (1 questão) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um o usuário quer ter o maior grau de proteção contra cookies que ainda 
lhe permitem logar em websites e armazenar dados pessoais. Ele deseja 
prevenir cookies de anunciantes em websites de terceiros de serem 
armazenados em seu computador. 



 
 Você precisa se certificar que as opções de Internet do usuário estejam 
configuradas corretamente. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer nas opções da Internet no 
painel de controle? 
 
 A. habilitar o supervisor de conteúdo 
 B. configurar as opções de privacidade para Médio-Alto. 
 C. configurar as opções de segurança personalizadas para alto para a zona de 
segurança da Internet. 
 D. adicionar todos os sites de terceiros à zona de segurança Sites restritos. 
 
 
 Resposta: B 
 Explicação: configurar a privacidade para Médio-Alto é a melhor resposta. Esta é 
outra questão onde o poder eliminar as respostas incorretas deixa a melhor opção. Veja 
abaixo. 
 
 Respostas Incorretas: 
 
 A. habilitar o supervisor de conteúdo irá bloquear sites que contém conteúdo 
ofensivo. Não possui qualquer efeito em páginas web que são permitidas a carregar. Por 
isso, esta resposta pode ser eliminada. 
 C. configurar as opções de segurança personalizadas para alto para a zona da 
Internet parece uma boa resposta. No entanto, esta configuração fecha com as opções 
utilizadas na zona de Sites Restritos. Isto elimina a permissão de quase tudo ser 
executado em um website. isto é muito mais restritiva do que o necessário nesta 
questão. 
 D. Adicionar sites de terceiros à zona de sites restritos e mais restritivo que o 
necessário, todos os sites fora da companhia são “de terceiros", e adicionalmente, 
adicionar cada site à zona de Sites Restritos irá consumir tempo, que resultaria em ter 
que adicionar cada site visitado à lista de Sites Restritos! Certamente não a melhor 
resposta. 
 

 
Subseção, Eliminando problemas com acesso a recursos locais 
(0 questões) Subseção, Eliminando problemas com acesso a 
recursos de rede (14 questões) 
 
 
1- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você configurou o seu computador para arquivos offline. Agora você quer tornar 
arquivos e pastas individuais disponíveis para uso offline. Para tal, você precisa 
trabalhar no (a): 
 
 A. Cliente 
 B. Servidor 
 C. Ambos, cliente e servidor 
 D. Conexão de rede 
 
 
 Resposta: A 



 
 Explicação: Depois que você configurou seu computador para arquivos offline, 
você torna arquivos e pastas individuais disponíveis para uso offline clicando com o botão 
direito do mouse sobre eles no Windows Explorer e escolhendo tornar disponível offline. 
Você seleciona arquivos e pastas que residem no servidor enquanto trabalha a partir do 
computador cliente (aquele que ficará offline), e não do servidor. 
 

Arquivos off-line 

Usando Arquivos off-line, você pode continuar a trabalhar com programas e arquivos de 
rede mesmo que não esteja conectado à rede. 
 
Isso pode ser útil quando você usa um computador portátil para realizar a maior parte do 
seu trabalho ou caso o seu computador autônomo permaneça desconectado da rede com 
freqüência. Você pode trabalhar com arquivos off-line da mesma forma que trabalha com 
os arquivos quando está conectado à rede. 
 
Quando você se conectar novamente à rede, as alterações feitas nos arquivos durante o 
trabalho off-line serão atualizadas para a rede. Esse processo é denominado 
sincronização. Se você e outro usuário, ambos conectados à rede, fizerem alterações no 
mesmo arquivo, você poderá salvar sua versão do arquivo na rede, manter a outra 
versão ou salvar ambas. 
 
Caso você compartilhe pastas do seu computador com outros usuários da rede, eles 
poderão trabalhar off-line com essas pastas. Para proteger os arquivos nas pastas 
compartilhadas, é possível especificar se os outros usuários podem ou não alterar seus 
documentos ou somente visualizá-los. Você também pode controlar quais os arquivos 
compartilhados que os usuários podem acessar off-line. 

Observações 

• Qualquer pasta ou arquivo compartilhado em uma rede Microsoft pode ser 
disponibilizado off-line. Você pode disponibilizar arquivos off-line utilizando 
qualquer computador que ofereça suporte ao compartilhamento de arquivos e 
impressoras baseado no Bloco de mensagens de servidor (SMB) incluindo o 
Windows 95, o Windows 98, o Windows NT 4.0 e o Windows XP.  

• O administrador do sistema pode configurar pastas compartilhadas para que cada 
arquivo da rede que você abra na pasta compartilhada seja automaticamente 
disponibilizado off-line ou para que somente os arquivos de rede selecionados 
sejam disponibilizados off-line.  

 
 
2- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você configurou arquivos offline. Você quer ajustar as propriedades de cache. 
Qual comando ou ferramenta você deveria usar? 
 
 A. console de gerenciamento de pastas compartilhadas 
 B. painel de controle - informações do sistema - manutenção e desempenho 
 C. painel de controle - informações de sistema - driver de hardware 
 D. painel de controle - assistente de hardware 
 



 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Para ajustar as propriedades de cache, faça o seguinte no servidor: 
 1. Digite %systemroot%system32\fsmgmt.msc na linha de comando. Isto executa 
o console de gerenciamento de pastas compartilhadas. 
 2. Na árvore do console (o painel esquerdo), escolha compartilhamento. 
 3. No painel Detalhes (o painel da direita), clique com o botão direito no 
compartilhamento cujas propriedades você quer configurar e então escolha Propriedades. 
 
 
3- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop.  
Você configurou arquivos offline. Você quer ajustar as propriedades de cache.  
Qual comando você deveria usar para abrir o console de gerenciamento 
relevante? 
 
 A. %systemroot%system32fsmgmt.msc 
 B. %systemroot%system32admgmt.msc 
 C. %systemroot%system32hwmgmt.msc 
 D. %systemroot%system32sdmgmt.msc 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Para ajustar as propriedades de cache, faça o seguinte no servidor: 
 1. Digite %systemroot%system32\fsmgmt.msc em uma linha de comando. Isto 
executa o console de gerenciamento das pastas compartilhadas. 
 2. na árvore de console (o painel esquerdo), e selecione compartilhamentos. 
 3. No painel de detalhes (o painel direito), clique com o botão direito na 
propriedade que você quer configurar e então escola Propriedades. 
 
 
4-  Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você configurou arquivos offline. De alguma maneira suas conexões de rede 
estão instáveis. Você deveria manter habilitado o cache automático? 
 
 A. Sim, você deveria 
 B. Não, você deveria o ter desabilitado 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: Se você utilizar cache automático como um meio para manter 
continuidade em um ambiente onde as conexões de rede são "quebradas" 
freqüentemente, você pode desabilitar esta funcionalidade em alguns computadores em 
particular. 
 
 
5- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 



maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você configurou o uso de arquivos offline. Classifique este comentário: Quando 
você abre um documento em cache de um computador cliente, o documento 
original no servidor é aberto. 
 
 A. Verdadeiro 
 B. Verdadeiro somente se mais alguém estiver utilizando o documento 
 C. verdadeiro somente se o cache automático não estiver habilitado 
 D. Falso 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: quando o cache automático de documentos está selecionado, o 
Windows põe em cache um arquivo ou pasta baseado no servidor automaticamente tão 
logo você acessa a partir do computador cliente. Quando você abre um documento em 
cache de um computador cliente, a cópia em cache é utilizada, porém o documento 
original no servidor é também aberto para evitar que outras pessoas alterem o arquivo 
enquanto você o mantém aberto. 
 
 
6- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você configurou o uso de arquivos offline. Classifique este comentário: com o 
cache automático é garantido que os recursos de seu servidor permaneçam em 
cache. 
 
 A. Verdadeiro 
 B. Verdadeiro somente se você tiver espaço disponível no disco 
 C. Verdadeiro somente se você tiver aplicado as correções relevantes 
 D. Falso 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: Por não requerer o passo extra de copiar o recurso do servidor para 
seu cache, o cache automático é mais conveniente e fácil de usar do que o cache 
manual. Por outro lado, com cache automático, o Windows não garante que os recursos 
de seu servidor permaneçam no cache. 
 

Cache manual de documentos 

Oferece acesso off-line somente aos arquivos que os outros usuários 
especificarem. Essa opção de cache é ideal para uma pasta compartilhada com 
arquivos que várias pessoas poderão acessar e modificar. O cache manual é a 
opção padrão quando você disponibiliza off-line uma pasta compartilhada. 

Cache automático de documentos 

Disponibiliza off-line qualquer arquivo aberto em uma pasta compartilhada. As 
cópias antigas dos arquivos são excluídas automaticamente para dar lugar às 
novas versões. 



Cache automático de programas e documentos 

Oferece acesso off-line às pastas compartilhadas contendo os arquivos que não 
podem ser alterados. Essa opção de cache diminui o tráfego na rede porque os 
arquivos off-line são abertos diretamente sem acessar as versões da rede. 
Geralmente, os arquivos off-line são abertos mais rapidamente do que as versões 
da rede. 

Ao usar o Cache automático de programas e documentos, certifique-se de 
restringir as permissões para os arquivos contidos na pasta compartilhada 
utilizando o acesso somente leitura. 

 
7- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você planeja utilizar o cache para aplicativos de cache, é verdade que até 
mesmo aplicativos podem ser postos em cache? 
 
 A. Sim, legível e alterável 
 B. Sim, legível, porém não alterável. 
 C. Não 
 D. Não a menos que você utilize Serviços de Terminal no lado do servidor 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: Você pode utilizar a opção Cache Automático de Aplicativos para 
pastas que contém programas e documentos que são lidos, porém não alterados. (de 
fato você deveria restringir as permissões em tais pastas para apenas leitura). Cache 
automático de programas pode aumentar a velocidade de acesso a programas de 
documentos, porque depois que um documento é armazenado em cache, seu sistema 
não precisa lê-lo novamente a partir do servidor, apenas uma cópia local é aberta. 
 

Cache automático de programas e documentos 

Oferece acesso off-line às pastas compartilhadas contendo os arquivos que não 
podem ser alterados. Essa opção de cache diminui o tráfego na rede porque os 
arquivos off-line são abertos diretamente sem acessar as versões da rede. 
Geralmente, os arquivos off-line são abertos mais rapidamente do que as versões 
da rede. 

Ao usar o Cache automático de programas e documentos, certifique-se de 
restringir as permissões para os arquivos contidos na pasta compartilhada 
utilizando o acesso somente leitura. 

 
 
8- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais  sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você configurou uso de arquivos offline. Por padrão, quando seus arquivos e 
pastas offline são sincronizados? (escolha todas que se aplicarem). 



 
 A. Quando você efetua Logoff 
 B. Quando você efetua logon novamente 
 C. A cada 15 minutos 
 D. A cada 30 minutos 
 
 
 Resposta: A,B 
 
 Explicação: Por padrão, seus arquivos e pastas offline são sincronizados quando 
você efetua logoff de sua conta e sincronizados novamente quando você efetua logon 
novamente. Isto significa que seu trabalho é atualizado quando você deixa o escritório, e 
seu servidor é trazido á data quando você retorna. 
 

Gerenciador de sincronização 

 
Através do Gerenciador de sincronização, você pode controlar quando seus arquivos off-
line serão sincronizados com arquivos na rede. Isso assegura que você irá receber as 
informações mais atuais da rede ou da Internet quando você precisar delas, ao mesmo 
tempo que minimiza a interrupção ao trabalho no seu sistema. 
 
Você pode ativar o Gerenciador de sincronização para sincronizar automaticamente as 
informações disponíveis off-line de vários modos: 
 
ü Sempre que você efetuar logon ou logoff no seu computador, ou ambos.  

 
ü Em intervalos específicos quando o computador ficar ocioso.  

 
ü Em horários agendados. 

 
Combinações dessas opções podem ser usadas e opções diferentes podem ser usadas 
para arquivos off-line de origens compartilhadas diferentes. 
 
O Gerenciador de sincronização compara itens na rede aos que você abriu ou atualizou 
ao trabalhar off-line e, em seguida, torna a versão mais atual disponível para o seu 
computador e para a rede. Entre os itens que você pode sincronizar estão arquivos 
individuais, pastas inteiras e páginas da Web off-line. O Gerenciador de sincronização 
fornece um único local onde você pode sincronizar quaisquer arquivos compartilhados 
que estavam disponíveis off-line, independentemente do tipo de arquivo ou do programa 
usado para disponibilizar o arquivo off-line. 
 

Em muitos casos, os arquivos de dados críticos ou pastas de arquivos são compartilhados 
entre vários usuários, como uma equipe vendedores em campo. Pode ser uma séria 
questão manter cópias atualizadas de todos esses arquivos ou pastas. 

 

O Windows XP fornece o gerenciador de sincronização, o qual permite assegurar que os 
arquivos e as pastas críticos nos computadores clientes e servidores da rede sejam 
mantidos atualizados e, no processo, ajuda a assegurar que seja feito backup dos dados 
vitais em uma base de tempo hábil. 

 

O gerenciador de sincronização é particularmente valioso para usuários remotos ou em 
viagem que estejam conectados à rede intermitentemente. Usando o gerenciador de 
sincronização, você pode controlar quando os arquivos dos usuários off-line são 
sincronizados com os arquivos na rede. Este processo é transparente para usuários, 
porque eles acessam seus arquivos exatamente da mesma maneira quando estão off-line 



ou on-line. Isto assegura que eles tenham as informações mais recentes da rede quando 
precisam delas, enquanto contribui para minimizar as interrupções potenciais que 
poderiam ocorrer se dados fossem perdidos em seus computadores locais. 

 

Observação 

• Os arquivos devem ser compartilhados antes de serem usados com arquivos off-
line. Uma vez compartilhados, os arquivos serão exibidos na lista de itens 
disponíveis para sincronização.  

• Os usuários devem primeiro compartilhar um arquivo ou uma pasta, pois, do 
contrário, esses itens não serão exibidos na lista de itens disponíveis para 
sincronização.  

 
 
9- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você deseja poder iniciar o Internet Explorer o mais rápido possível. Qual linha 
de comando você deve utilizar para que possa abrir o IE sem uma home page? 
 
 A. iexplore-nohome 
 B. iexplore-nh 
 C. iexplore-n 
 D. iexplore-blank 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Para inicializar o Internet Explorer o mais rápido possível, mande-o 
abrir sem uma home page. Você pode criar um atalho com a seguinte sintaxe de 
comando: iexplore-nohome, porém quando você inicia o Internet Explorer desta forma, 
alguns dos comandos de menu estarão indisponíveis até que você carregue uma página. 
 
 
10 Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Quando você adiciona um atalho de qualquer tipo da barra de links do seu 
Internet Explorer, o atalho será armazenado em qual pasta? 
 
 A. &UserProfiel%FavortitesLinks 
 B. %UserProfile%LocalSettingsLinks 
 C. %UserProfile%MyDocumentsFavoritesLinks 
 D. %UserProfile%FavoritesApplicationDataLinks 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Quando você insere um atalho de qualquer tipo para a barra de 
ferramentas Links, o Internet Explorer armazena o atalho na pasta 
%UserProfile%\Favorites\Links. 
 



 
11- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Em sua área de trabalho (desktop) há um catálogo de endereços que possui 
informações de contatos de múltiplas identidades. Qual comando ou ferramenta 
você deveria usar se você quiser visualizar os contatos de todas as identidades 
definidas no Outlook Express? 
 
 A. wab/a 
 B. wab/all 
 C. wab *.* 
 D. wabOE.* 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O catálogo de endereços normalmente mostra apenas os contatos da 
identidade atual e os contatos compartilhados. Você pode visualizar os contatos de todas 
as identidades definidas no Outlook Express carregando o catálogo de endereços a partir 
de uma linha de comando com o comando wab/a. 
 
 
12- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário relata que não consegue acessar a rede da companhia. O 
usuário consegue efetuar logon no computador, porém não têm acesso à rede. 
 
  Você executa o comando ping a partir de seu computador, mas você não 
consegue acessar o computador do usuário. O usuário então verifica que o seu 
cabo de rede está conectado e as luzes estão piscando na parte traseira do 
adaptador de rede. 
 
 Você executa o comando ipconfig a partir do computador do usuário, e a 
configuração IP não combina com a configuração IP da rede. 
 
 Você precisa ajudar o usuário para ter acesso à rede. 
 
 O que você deveria fazer primeiro? 
 
 A. Executar um antivírus no usuário do computador. 
 B. substituir o adaptador de rede no computador do usuário 
 C. instruir o usuário a plugar o seu cabo de rede e outra porta do switch. 
 D. No computador do usuário, executar o comando ipconfig/release, então 
executar ipconfig/renew 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: o usuário deve executar ipconfig/release e ipconfig/renew. O endereço 
IP usuário possui atualmente não é o mesmo que o servidor DHCP designou. Isto 
acontece porque a estação de trabalho não pode ser "pingada", porém há atividade no 
adaptador de rede. Solicitar novo endereço IP deverá solucionar o problema. 
 
 Respostas incorretas: 



 A. esse tipo de problema não é sintoma de vírus. O problema acontece quando a 
rede e a estação de trabalho não coincidem com o local onde o PC reside.  (seu endereço 
está incorreto.) Executar um antivírus é sempre uma boa idéia mas não há primeiro a se 
tentar neste caso. 
 B. substituir o adaptador de rede é uma possibilidade. No entanto sendo que 
envolve tempo, esforço e trabalho, não é a melhor solução. A melhor solução é sempre 
tentar as coisas mais fáceis primeiro. Renovar o endereço é muito mais fácil do que 
desligar a estação, abrir o gabinete substituir a placa de rede, e então carregar os drivers 
para a nova placa de rede. 
 C. O usuário nunca deveria trocar seu próprio cabo no switch. Perfeitamente, o 
cabo que irá para uma tomada na parede, e de lá para o switch. Em o quer 
eventualidade uma vez que a atividade na placa de rede, há uma forte probabilidade de 
que a porta do switch esteja funcionando perfeitamente. 
 
 
13- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 Um usuário relata que não consegue navegar pela rede ou acessar suas 
mensagens de e-mail. Você descobre que as unidades de rede mapeadas do 
usuário não estão acessíveis. 
 
  Você procura o endereço correto do gateway padrão para a sub-rede do 
usuário, mas você não consegue "pingar" o endereço do gateway a partir do 
computador do usuário. 
 
 Qual é a causa mais comum do problema? 
 
 A. o computador do usuário não possui um endereço válido de servidor DNS 
 B. o computador do usuário não possui uma conexão de hardware com a rede 
 C. computador do usuário não possuir uma conta de computador válida no 
domínio 
 D. O servidor DHCP não está renovando o endereço IP do computador do cliente. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: sem conexão de rede ou acesso ao e-mail. Sem drives mapeados e 
impossível "pingar" o gateway. Problema de conexão de hardware. 
 
 
14- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 Um usuário relata que não consegue conectar à Internet. Você descobre 
que o usuário pode conectar-se a todos os recursos internos da rede, mas não pode 
conectar-se a nenhuns recursos externos. Você descobre que consegue conectar a 
recursos externos através do endereço IP, mas não a partir do nome.   
Você consegue conectar a recursos internas e externos pelo nome a partir do 
seu computador cliente. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário consiga conectar a recursos 
internos e externos pelo nome. 
 
 O você deveria fazer? 
 
 A. Configurar o computador do usuário para obter o correto arquivo lmhosts. 



 B. Configurar o computador do usuário para obter a máscara de rede correta 
 C. Configurar o computador do usuário para obter o correto endereço IP do 
servidor DNS. 
 D.Configurar o computador do usuário para obter o correto endereço do gateway 
padrão. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: o usuário está tendo problemas ao conectar a quaisquer recursos 
externos por nome então isso é problema de DNS. 
 
Em casos onde computadores cliente não têm uma configuração DNS válida para a rede, 
a primeira decisão a ser tomada, para a resolução desse problema, é verificar se as 
configurações de TCP/IP para o cliente estão corretas, particularmente aquelas usadas 
para resolução de nomes DNS. 
 
Para verificar a configuração de IP de um computador cliente, use o comando ipconfig. 
Na saída do comando, verifique se o cliente possui endereço IP, máscara de sub-rede e 
gateway padrão válidos para a rede onde está conectado e sendo usado. 
 
Se o cliente não tem uma configuração de TCP/IP válida, para clientes configurados 
dinamicamente, você pode usar o comando ipconfig /renew para forçar o cliente a 
renovar manualmente sua configuração de endereço IP com o servidor DHCP.  
 
Para clientes configurados estaticamente, você pode modificar as propriedades de TCP/IP 
do cliente para usar configurações válidas ou concluir sua configuração DNS para a rede.  
 
 

Subseção, Resolvendo problemas com permissões insuficientes 
e direitos (4 questões) 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuário chama você a partir do escritório de um cliente. O usuário 
relata que não consegue acessar o website da companhia a partir de seu 
computador portátil. Quando ele tenta acessar o site, o Internet Explorer exibe 
a seguinte mensagem de erro: "impossível encontrar servidor ou erro de DNS". 
 
 O usuário confirma que funcionários do escritório do cliente não recebem 
esta mensagem de erro e conseguem visualizar websites na Internet. Você 
verifica que o computador do usuário está conectado à rede do cliente. 
 
 Você instrui o usuário a "pingar" o endereço IP do servidor Web de sua 
companhia na internet. O usuário relata que o comando ping retornou uma 
resposta com sucesso. 
 
 Você precisa se assegurar (ter certeza) que o usuário consegue acessar o 
website da companhia a partir da rede do cliente. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Configurar as opções de privacidade para médio 
 B. Configurar o nível de segurança para zona da Internet para médio 



 C. Selecionar a opção reparar na conexão de rede local do usuário 
 D. Selecionar Detectar automaticamente as configurações na caixa de verificação 
para Configurações de conexão de LAN nas opções de Internet no painel de controle. 
 
 
 Resposta: D 
 
Observe a figura abaixo: 

 
Detectar automaticamente as configurações 
 
Especifica a detecção automática das configurações do servidor proxy ou das definições 
de configuração automáticas, que são usadas para fazer a conexão com a Internet e 
personalizar o Internet Explorer. Um servidor proxy age como intermediário entre a rede 
interna (intranet) e a Internet, recuperando arquivos de servidores Web remotos.  
As definições de configuração automátic as estão contidas em um arquivo fornecido pelo 
administrador do sistema. 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office 2003. 
 
 Um usuário relata que gostaria de compartilhar a pasta 
C:\Documents\Sales em seu computador com outros usuários específicos da 
rede. O usuário afirma que quer que apenas membros do grupo Vendas do 
domínio possam ler ou modificar os arquivos. Nenhum outro usuário deverá ter 
acesso aos arquivos. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário consiga compartilhar os arquivos 
apropriadamente. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Adicionar o grupo vendas ao grupo usuários avançados no computador dele 



 B. Habilite o compartilhamento simples de arquivo. Compartilhe a pasta que 
contem os arquivos. Selecione então a caixa de verificação para permitir que os usuários 
da rede mudem os arquivos. 
 C. Desabilite o compartilhamento simples de arquivo. Compartilhe a pasta que 
contém os arquivos. Então configurar as permissões de compartilhamento para que 
apenas o grupo de domínio vendas tenha permissão de leitura e alteração. 
 D. Mover os arquivos para a pasta documentos compartilhados no computador 
dele. Então configurar as permissões NTFS nos arquivos para que apenas o grupo vendas 
do domínio tenha permissão de leitura e alteração. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: Você está dando ao grupo vendas a correta permissão necessária para 
a pasta. Você precisa desabilitar o compartilhamento simples de arquivo para configurar 
a permissão nos arquivos compartilhados. 
 
Observação 
As permissões definem o que o usuário pode fazer com o conteúdo de uma pasta 
compartilhada, desde somente leitura, até um controle total sobre o conteúdo da pasta 
compartilhada.  
 
 
Existem três níveis de permissões de compartilhamento: 
  
Leitura: Permite ao usuário exibir a listagem de pastas e arquivos, ler o conteúdo de 
arquivos e executar programas. O usuário também pode verificar os atributos dos 
arquivos e navegar através das pastas e subpastas. O usuário não pode alterar nem 
eliminar arquivos ou pastas. Também não é permitido criar novos arquivos ou pastas.  

Alteração: Permite ao usuário criar pastas, criar novos arquivos, alterar arquivos, 
alterar os atributos dos arquivos, eliminar arquivos e pastas, mais todas as ações para a 
permissão de Leitura. Não permite que sejam alteradas permissões dos arquivos nem 
alterações no usuário "dono" dos arquivos e pastas.  
 
Controle total: Permite ao usuário alterar as permissões dos arquivos e tornar-se dono 
de pastas e arquivos criados por outros usuários, além de todas as ações para a 
permissão Alteração.  
 
 
 
3- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office 2003. Um 
usuário na companhia recentemente recebeu um computador de outro usuário 
na companhia. O computador não foi formatado antes que o novo usuário 
começasse a utilizá-lo. 
 
 O usuário relata que não consegue deletar um arquivo chamado 
C:\Test\Test.doc, que foi criado pelo usuário original do computador. Quando 
ele tenta Deletar o arquivo, ele recebe a seguinte mensagem de erro: "Acesso 
negado". Isso não ocorre para quaisquer outros arquivos na mesma pasta. 
 
 Você precisa certificar-se que o usuário atual cons iga deletar o arquivo. 
 
 O que você deveria fazer? 
 A. Instruir o usuário a mover o arquivo para a pasta Meus Documentos e deletar o 
arquivo. 



 B. Instruir o usuário a mover o arquivo para a pasta documentos compartilhados e 
deletar o arquivo. 
 C. Conectar ao computador utilizando uma conta que possui privilégios de 
administrador local. Modificar as permissões NTFS no arquivo para que o grupo usuários 
tenha permissão de leitura 
 D. Conectar ao computador utilizando uma contra que tenha privilégios de 
administrador local. Modificar as permissões NTFS no arquivo para que o grupo usuários 
tenha permissão de controle total. 
 
 
 Resposta: D 
 
 Explicação: problema com permissão. O usuário necessita controle total para 
acessar os arquivos. 
 
Uma das principais vantagens do NTFS é que ele permite que sejam definidas permissões 
de acesso para arquivos e pastas, isto é, pode-se ter arquivos em uma mesma pasta, 
com permissões diferentes para usuários diferentes. Além disso, as permissões NTFS têm 
efeito localmente, isto é, mesmo que o usuário faça o logon no computador onde um 
determinado arquivo existe, se o usuário não tiver as permissões NTFS necessárias, ele 
não poderá acessar o arquivo. Isso confere um alto grau de segurança, desde que as 
permissões NTFS sejam configuradas corretamente. No exemplo da questão o usuário 
queria deletar o arquivo C:\Test\Test.doc , mas por não ter as permissões necessárias lhe 
foi negado o acesso. Conectar ao computador utilizando uma contra que tenha privilégios 
de administrador local, modificar as permissões NTFS no arquivo para que o grupo 
usuários tenha permissão de controle total é a solução para o problema.  
 
 
4- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um o usuário relata que não consegue acessar os documentos no drive Z 
de seu computador. O usuário afirma que outro técnico recentemente mapeou 
ou drive Z a um compartilhamento de arquivos em \\Files04. 
 
 Você utiliza o comando executar do menu iniciar para abrir \\Files04, e 
encontra uma única pasta compartilhada chamada Docs. Você visualiza as 
permissões de compartilhamento em Docs conforme mostrado na seguinte 
caixa de diálogo. 
 



 
 Você visualiza as permissões NTFS em todos os arquivos em Docs 
conforme mostrado na seguinte caixa de diálogo. 
 



 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa ler os documentos da pasta 
\\Files04\Docs. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
A. Instruir o usuário a mapear o drive Z para \\Files04\Docs. 
B. Instruir o usuário a copiar os documentos a partir do drive Z para o computador local. 
C. Pedir a um administrador para modificar as permissões de compartilhamento em 
\\Files04\Docs. 
D. Pedir a um administrador para modificar as permissões NTFS nos arquivos em 
\\Files04\Docs. 
 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O driver está mapeado incorretamente. A questão afirma que é um 
técnico alterou o mapeamento para \\Files04. Deveria ter sido mapeado como: 
\\Files04\Docs. Não é um problema de permissão porque ambos o NTFS e as permissões 
de compartilhamento têm a permissão de leitura e não há negações de permissões de 
qualquer tipo. 
 
É possível mapear unidades compartilhadas e pastas compartilhadas. Ao acessar uma 
unidade ou pasta compartilhada, também é possível acessar subpastas se possuir as 
permissões apropriadas. No entanto, você não pode mapear uma unidade para uma 
subpasta que não esteja explicitamente configurada como um recurso compartilhado. 



 
Consulta: 
http://support.microsoft.com/kb/308582/pt-br 
 
 

Seção 2: Identificar e responder a incidentes de segurança (0 
questões) 
 
Subseção, Responder extensões de usuário final relacionadas a 
incidentes de segurança (0 questões) 
Subseção, Identificar um ataque de vírus (4 questões) 
 
 
1- Classifique este comentário: O Outlook Express é configurado por padrão 
para evitar que você salve qualquer anexo que pode ser possivelmente um 
vírus. 
 
 A. Verdadeiro 
 B. Verdadeiro somente quando o Windows XP Professional SP1 é aplicado 
 C. Falso 
 D. Verdadeiro somente se o firewall estiver sendo executado. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: O Outlook Express é configurado por padrão para evitar que você 
salve o abra qualquer anexo que pode ser possivelmente um vírus. Se uma mensagem 
chega contendo tal anexo, o Outlook Express notifica você que bloqueou o acesso 
documento. 
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e possuem um aplicativo 
antivírus instalado. 
 
 Um usuário relata que arquivos em uma pasta compartilhada em seu 
computador estão sendo deletados. Você verifica que o computador do usuário  
tem o mais recente arquivo de definições de vírus e nenhum vírus foi detectado 
no computador. 
 
 Você precisa identificar quem está deletando arquivos do computador do 
usuário. 
  
 O que você deve fazer? 
 
 A. Visualizar o registro de sistema no Visualizador de Eventos. 
 B. Habilitar acesso a objeto com sucesso para a pasta compartilhada. 
 C. Executar a ferramenta de Verificação de Assinatura de Arquivo e visualizar o 
conteúdo do arquivo sigverif.txt. 
 D. Executar a ferramenta Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) e rastrear 
vulnerabilidades do Windows. 
 
 
 Resposta: B 
 



 Explicação: você precisa identificar quem está deletando os arquivos; auditoria é a 
única saída. 
 

Fazendo auditoria no acesso a arquivos e pastas 

É possível fazer auditoria no acesso a um arquivo ou pasta em volumes NTFS para 
identificar quem realizou vários tipos de ação nos arquivos e pastas. 

Quando você fizer auditoria em um arquivo ou pasta, será gravada uma entrada no log 
de segurança de Visualizar eventos quando o arquivo ou pasta for acessado de uma 
certa maneira. Você determina os itens que devem passar por auditoria, como arquivos, 
pastas, usuários que realizam ações e os tipos de ações. 

Para definir a auditoria em um arquivo ou pasta, use a diretiva de grupo para ativar a 
auditoria e depois utilize o Windows Explorer para especificar os arquivos e o tipo de 
evento de acesso a arquivo para auditoria. 

Você pode fazer auditoria em tentativas com e sem êxito dos seguintes tipos de acesso a 
pastas e arquivos: 

 

 
 
Importante 
Antes de configurar a auditoria de arquivos e pastas, você ou o administrador do domínio 
terá que ativar a opção Auditoria de acesso a objetos da Diretiva de auditoria. Se você 
não fizer isso, será exibida uma mensagem de erro quando você configurar a auditoria 
para arquivos e pastas, e nenhum arquivo ou pasta será submetido à auditoria 
 
 

Observação 

• Para fazer a auditoria em arquivos e pastas, você precisa fazer o logon como um 
membro do grupo Administradores ou precisa ter o direito Gerenciar log de 
auditoria e de segurança concedido na Diretiva de grupo. 

• Uma vez ativada a auditoria de acesso a objetos, exiba o log de segurança no 
recurso Visualizar eventos para analisar os resultados das suas alterações.  

• Você pode definir o acesso a auditoria de arquivos ou pastas apenas em unidades 
NTFS.  

Consulta: 
http://support.microsoft.com/kb/301640/pt-br 
 



3- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 Um usuário relata que está recebendo mensagens de e-mail afirmando 
que ele enviou um vírus. O usuário trabalha  em casa e possui uma conexão em 
banda larga à Internet. 
 
 Você descobre que o usuário adquiriu um aplicativo antivírus e instalou 
em seu computador. Ele executou o rastreador de vírus em seu computador, 
porém ele não detectou um vírus. Ele continua recebendo mensagens de e-mail 
afirmando que ela enviou um vírus. 
 
 Você precisa identificar a causa destas mensagens de e-mail. Você 
instruir o usuário a efetuar logon como um administrador. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer antes de executar o 
rastreador de vírus novamente? 
 
 A. Baixar a última atualização do antivírus 
 B. executar o diagnóstico de rede para rastrear o seu computador 
 C. conectar ao Microsoft Windows Update e rastrear o seu computador 
 D. Executar a ferramenta Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) e rastrear 
vulnerabilidades do Windows. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: antes que o usuário execute novamente o rastreador de vírus ele deve 
baixar as mais recentes atualizações. 
 
 
4- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. 
 
 Um usuário e executando o Windows XP Home Edition com um antivírus 
instalado relata que baixou um programa da Internet e instalou em seu 
computador. Depois de instalar o programa começou a receber mensagens de e-
mail de quem não conhece. Estas mensagens de e-mail afirmam que ele enviou 
uma mensagem de e-mail para eles. O usuário removeu o programa, porém ele 
continua recebendo mensagens de e-mail com um mesmo conteúdo de pessoas 
que ele não conhece. 
 
 Você precisa identificar a causa dessas mensagens de e-mail. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Conectar ao Microsoft Windows Update e rastrear o seu computador 
 B. Baixar a atualização mais recente do antivírus e rastrear o seu computador em 
busca de vírus 
 C. Executar a ferramenta Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) e rastrear 
vulnerabilidades do Windows. 
 D. Executar a ferramenta de análise e configuração de segurança e analisar o seu 
computador utilizando o modelo de segurança hisecws.inf 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: atualiza o programa antivírus no computador porque isto é algum tipo 



de vírus que se espalha através do e-mail. 
 
 

Subseção, aplicar atualizações críticas (5 questões) 
 
 
1- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você se preocupa com navegação segura. Por padrão o Internet Explorer 6 no 
Windows XP Professional pode baixar qual dos tipos de conteúdo ativo 
seguintes: (escolha todos os que se aplicarem) 
 
 A. Controles ActiveX 
 B. Applets Java 
 C. Scripts 
 D. o Internet Explorer 6 por padrão não baixa conteúdo ativo 
 
 
 Resposta: A, B, C 
 
 Explicação: o Internet Explorer pode baixar os seguintes tipos de conteúdo ativo: 
 Controles ActiveX 
 Applets Java 
 Scripts 
 
Consultar: 

http://support.microsoft.com/kb/154036/pt-br  
 
 
2- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você se preocupa com navegação segura. Por padrão para o Internet Explorer 6 
no Windows XP Professional, qual dos seguintes tipos de conteúdo ativo 
constituem o maior potencial ameaçador? 
 
 A. Controles Active X 
 B. Applets Java 
 C. Scripts 
 D. O Internet Explorer 6 por padrão não baixa conteúdo ativo 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação:Dos três tipos de conteúdo ativo, controles Active X constituem o 
maior potencial ameaçador porque eles têm completo acesso ao seu sistema. Eles são 
também, pela mesma razão, o mais versátil e utilizável tipo de conteúdo ativo. Applets 
Java e scripts são muito menos passíveis de serem perigosos. 
 

Tenha cuidado ao permitir que sites executem scripts ou controles ActiveX em seu 
computador. Além de esses itens poderem aprimorar a navegação na Web, eles também 
podem ser um risco de segurança e é recomendável evitar o uso deles. No entanto, 



alguns sites ou tarefas podem exigi-los e você terá que decidir se deve confiar nos 
controles ActiveX que o Internet Explorer bloqueia para a sua segurança. 

O que são scripts e controles ActiveX? 

Scripts, controles ActiveX e outros complementos do navegador da Web são bastante 
usados na Internet. Eles podem tornar a navegação mais interessante, fornecendo barras 
de ferramentas, barras de cotação de ações, vídeo, conteúdo animado e muito mais. No 
entanto, esses programas podem causar problemas de funcionamento ou fornecer 
conteúdo indesejado. Em alguns casos, esses programas podem ser usados para coletar 
informações do computador de maneira furtiva, danificar dados, instalar software sem o 
seu consentimento ou permitir que outra pessoa controle o computador remotamente. 
Por causa desses riscos, você deve instalar esses programas somente se confiar 
plenamente no editor.  

 
Consultar: 
http://support.microsoft.com/kb/154544/pt-br  
 
 
3- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você se preocupa com navegação segura. Por padrão, o Internet Explorer 6 
exibi uma caixa de diálogo de aviso de segurança quando você tentar baixar um 
arquivo de conteúdo ativo, que opções você tem (escolha todas que se 
aplicarem). 
 
 A. Baixar e instalar o arquivo 
 B. Não baixar 
 C. Exibir uma mensagem de ajuda acerca destas escolhas 
 D. Baixar, porém não instalar 
 E. Baixar e reastrear 
 
 Resposta: A, B, C 
 
 Explicação: Por padrão o Internet Explorer exibe uma caixa de diálogo de aviso de 
segurança, antes de baixar um controle Active X ou applet Java.  
 
A Barra de Informações do Internet Explorer é uma nova interface do usuário (UI) 
inclusa no Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). A Barra de Informações é exibida 
quando ações possivelmente perigosas em uma página da Web foram bloqueadas. A 
Barra de Informações aparece entre a barra de ferramentas e a janela de conteúdo no 
Internet Explorer. A Barra de Informações do Internet Explorer no Windows XP SP2 
substitui muitas das caixas de diálogo comuns que lhe solicitam informações, além de 
fornecer uma área de destaque para exibição de informações sobre as quais deseja 
realizar ações ou apenas visualizar. Entre alguns exemplos de caixas de diálogo que 
foram substituídas por notificações da Barra de Informações estão instalações 
bloqueadas do ActiveX, janelas pop-ups, processos de download e conteúdo ativo.  
 
Importante 
É possível desativar a Barra de Informações no Internet Explorer, diminuindo as 
configurações de segurança padrão. No entanto, recomendamos que deixe essas 
configurações de segurança no nível padrão ou em um nível mais alto. As configurações 
de segurança padrão no Internet Explorer são desenvolvidas para auxiliar na proteção do 



seu computador contra vírus e contra ataques pela Internet. 
 
Consulta: 
http://support.microsoft.com/kb/843017/  
http://support.microsoft.com/kb/883255/pt-br  
 
 
4- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 Um usuário relata que recebeu uma resposta automática de e-mail 
afirmando que ele enviou uma mensagem que contém um vírus. O usuário 
executou um rastreamento de vírus em seu computador, porém não detectou a 
presença de um vírus. O usuário informa que agora recebeu 4 mensagens 
afirmando que ele enviou uma mensagem de e-mail com vírus .  
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa encontrar um vírus em seu 
computador. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A. Reinstalar o antivírus e a partir do CD-ROM do produto original. 
 B. Conectar ao Microsoft Windows update e rastrear o seu computador 
 C. Baixar o arquivo de assinatura de vírus mais recente em seu computador e 
executar o antivírus novamente 
 D. Executar a ferramenta Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) e rastrear 
vulnerabilidades do Windows em seu computador. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: o usuário precisa poder achar um vírus em seu computador. Baixar a 
atualização mais recente é a única maneira. 
 
 
5- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. 
 
 Um usuário executando o Windows XP Home Edition com Service Pack 1 
informa que quer ter certeza que o computador não está danificado por um 
vírus. Ele trabalha a partir de casa quatro dias por semana. Ele utiliza um 
computador portátil e uma conexão banda larga com a Internet. 
 
 Você Precisa se certificar que o computador do cliente está sendo 
atualizado com as mais novas atualizações de segurança do Windows. Você 
instrui o cliente a efetuar logon em seu computador como administrador. 
 
 O que mais você deveria instruir o cliente a fazer? 
 
 A. Conecte ao web site da Microsoft Windows update e restrear o seu computador. 
 B. Configurar atualizações automáticas para baixar automaticamente as 
atualizações e instalá-las em um horário específico. 
 C. Executar a ferramenta de configuração e análise de segurança para configurar 
o seu computador utilizando o modelo de segurança hisecws.inf. 
 D. criar uma tarefa agendada para executar a ferramenta Microsoft Baseline 
Security Analyzer (MBSA) e rastrear vulnerabilidades do Windows em seu computador. 
 
  



Resposta: B 
 
 Explicação: os computadores dos clientes precisam estar sempre atualizados com 
as mais recentes atualizações de segurança, então configurar as atualizações 
automáticas é o melhor caminho. Se você estiver conectado como um administrador no 
computador, o recurso Atualizações automáticas no Microsoft Windows XP avisa quando 
atualizações importantes para o computador estarão disponíveis. Também é possível 
especificar a agenda que o Windows segue para instalar atualizações no computador. 
 
Consulta: 
http://support.microsoft.com/kb/306525/pt-br  
 
 
 

Seção 3: Gerenciar opções de segurança de aplicativos (23 
questões) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. A rede consiste em um domínio 
Active Directory do Windows 2000. 
 
 Um Gerente de departamento informa que alguns arquivos no drive D de 
seu computador foram apagados e outros dados foram modificados. 
  
 Você precisa rastrear quando usuários não autorizados tentam modificar 
o Deletar dados do drive D do computador do gerente. 
 
 O que você deveria fazer primeiro? 
 
 A. Executar o comando secedit no computador cliente. 
 B. Executar o comando gpupdate no computador cliente 
 C. configurar a lista de controle de acesso de segurança para o drive D no 
computador cliente para efetuar a auditoria para o grupo todos. 
 D. configurar a lista de controle de acesso para o drive D do computador cliente 
para os designar a permissão deny-change para o grupo todos. 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: você precisa rastrear tentativas não autorizadas de modificar ou 
apagar os arquivos, então realizar auditoria no grupo todos é a opção correta. Para 
auditar arquivos e pastas, você precisa estar conectado como membro do grupo 
Administradores ou ter direito a gerenciar a auditoria e o log de segurança na diretiva de 
grupo. É possível definir a auditoria de arquivos e pastas somente em unidades 
formatadas para usar o NTFS. Como o log de segurança tem um limite de tamanho, 
selecione cuidadosamente os arquivos e pastas a serem auditados. Além disso, defina o 
espaço em disco que você deseja destinar ao log de segurança. O tamanho máximo é 
definido em Visualizar eventos. 
 
Consulta: 
http://support.microsoft.com/kb/301640/pt-br  
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office 2003. 



 
 Um desenvolvedor de software informa que precisa poder instalar novo 
software, atualizações, e drivers de dispositivo em seu computador. Ele precisa 
também poder gerenciar os registros de eventos. Ele afirma que geralmente 
efetua logon no computador utilizando uma conta de usuário de domínio. 
 
 Você confirma que a política escrita da companhia permite ao 
desenvolvedor executar estas tarefas em seu computador. No entanto, a conta 
de usuário utilizada para a execução destas tarefas não deve ter acesso a 
recursos de rede que requerem autenticação. 
 
 Você precisa se certificar que o computador seja configurado para 
atender os requerimentos do desenvolvedor. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Adicione a conta de usuário de domínio do desenvolvedor ao grupo local 
Usuários Avançados. 
 B. Adicione a conta de usuário de domínio do desenvolvedor ao grupo local 
Administradores. 
 C. Crie uma nova conta de usuário local no computador, a adicioná-la ao grupo 
local Usuários Avançados. 
 D. Crie uma nova conta de usuário local no computador, a adicioná-la ao grupo 
local Administradores. 
 
 
 Resposta: B 
 
 Explicação: Adicionar a conta de domínio do desenvolvedor ao grupo de 
administradores locais está correto porque ele precisa gerenciar o registro de eventos do 
computador em adição, às atualizações, instalar novo software, etc. O grupo de Usuários 
Avançados local não possui as devidas permissões. 

Os membros do grupo Administradores possuem o maior número de permissões 
padrão e a capacidade de alterar suas próprias permissões 

Antes de modificar qualquer configuração de segurança, é importante levar em 
consideração as configurações padrão. 

Existem três níveis fundamentais de segurança concedidos aos usuários. Esses níveis são 
concedidos aos usuários finais como membros dos grupos Usuários, Usuários 
avançados ou Administradores. 

 
Administradores  
Adicionar usuários ao grupo Usuários é a opção mais segura, porque as permissões 
padrão alocadas para esse grupo não permitem que os membros modifiquem as 
configurações do sistema operacional ou os dados de outro usuário. No entanto, as 
permissões de nível de usuário muitas vezes não permitem que o usuário execute com 
êxito suas tarefas e os aplicativos legados. A única garantia dos membros do grupo 
Usuários é de que poderão executar programas que foram certificados para o Windows.  

Na prática, as contas Administrador muitas vezes precisam ser utilizadas para instalar 
e executar programas desenvolvidos para versões anteriores ao Windows 2000. 

 



Usuários avançados  
O grupo Usuários avançados proporciona principalmente compatibilidade com versões 
anteriores para execução de aplicativos não certificados. As permissões padrão alocadas 
para esse grupo permitem que seus membros modifiquem configurações de todo o 
computador. Se houver necessidade de suporte a aplicativos que não sejam certificados, 
os usuários finais precisarão fazer parte do grupo Usuários avançados. 

Os membros do grupo Usuários avançados têm mais permissões do que os membros 
do grupo Usuários e menos permissões do que o grupo Administradores. Os Usuários 
avançados podem executar qualquer tarefa do sistema operacional, com exceção das 
tarefas reservadas ao grupo Administradores. As configurações de segurança padrão 
do Windows 2000 e Windows XP Professional para Usuários avançados são bastante 
semelhantes às configurações de segurança padrão para Usuários no Windows NT 4.0. 
Qualquer programa que pode ser executado por um usuário no Windows NT 4.0, poderá 
ser executado pelo Usuário avançado no Windows 2000 ou Windows XP Professional. 

Os Usuários avançados podem:  

• Executar aplicativos legados além dos aplicativos certificados para Windows 2000 
ou Windows XP Professional.  

• Instalar programas que não modificam arquivos do sistema operacional ou 
instalar serviços de sistema.  

• Personalizar recursos gerais do sistema, inclusive impressoras, data, hora, opções 
de energia e outros recursos do Painel de controle.  

• Criar e gerenciar grupos e contas de usuários locais.  
• Parar e iniciar serviços do sistema que não são iniciados por padrão.  

Os Usuários avançados não têm permissão para adicionar eles mesmos ao grupo 
Administradores. Os Usuários avançados não têm acesso aos dados de outros 
usuários em um volume NTFS, a menos que esses usuários concedam a eles essa 
permissão. 

 
Usuários  
O grupo Usuários é o mais seguro porque as permissões padrão alocadas para esse 
grupo não permitem que os membros modifiquem as configurações do sistema 
operacional ou dados de outros usuários.  

O grupo Usuários proporciona o ambiente mais seguro para execução de programas. Em 
um volume formatado com NTFS, as configurações de segurança padrão em um sistema 
instalado recentemente (mas não em um sistema atualizado) destinam-se a impedir que 
membros desse grupo comprometam a integridade do sistema operacional e de 
programas instalados. Os membros do grupo Usuários não podem modificar as 
configurações de Registro, arquivos do sistema operacional ou arquivos de programa de 
todo o sistema. Eles podem desligar as estações de trabalho, mas não os servidores. Os 
membros do grupo Usuários podem criar grupos locais, mas podem gerenciar somente 
os grupos locais que criaram. Eles podem executar programas certificados para o 
Windows 2000 ou Windows XP Professional que foram instalados ou implantados por 
administradores. Os membros do grupo Usuários têm controle total sobre todos seus 
próprios arquivos de dados (%userprofile%) e sua própria parte do Registro 
(HKEY_CURRENT_USER). 

No entanto, as permissões de nível de usuário muitas vezes não permitem que o usuário 
execute com êxito suas tarefas e os aplicativos legados. Somente os membros do grupo 
Usuários têm a garantia de poder executar aplicativos certificados para o Windows. 



 
 
3- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. A companhia possui um 
escritório principal e um escritório em uma filial. O escritório da filial possui 
uma rede sem fio. O serviço Service Set Identifier na rede sem fio tem o nome 
de CoBranch. Os dados na rede sem fio são protegidos utilizando chaves Wired 
Equivalent Privacy (WEP). 
 
 Um usuário viaja do escritório principal ao escritório da filial. O 
computador portátil do usuário possui um adaptador de rede sem fio que 
suporta o serviço Wireless Zero Configuration. O ícone da conexão de rede sem 
fio na área de notificação da barra de tarefas indica que o adaptador sem fio 
está conectado ao CoBranch com força de sinal Excelente. 
 
 O usuário relata que não consegue acessar suas mensagens de e-mail ou 
conectar a quaisquer websites na Internet.  Você descobre que o endereço IP 
exibido na caixa de diálogo Status da Conexão de Rede sem Fio é 
169.254.66.227. 
 
 Você verifica que o servidor DHCP do escritório da filial está executando e 
configurado corretamente e outros usuários do escritório da filial conseguem 
conectar à rede sem fio, acessar suas mensagens de e-mail, e visualizar 
websites na internet. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa acessar o seu e-mail e 
conectar websites na internet. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. desmarcar a caixa de verificação Habilitar Controle ao Acesso da Rede 
utilizando IEEE 802.1x na guia autenticação na página de propriedades da conexão de 
rede sem fio. 
 B. selecione a caixa de verificação Criptografia de Dados (WEP habilitado) na 
página propriedades das redes sem fio. Então forneça a chave de rede atribuída aos 
pontos de rede de acesso sem fio. 
 C. selecione a caixa de verificação Autenticação de Rede (modo compartilhado) na 
guia Propriedades das Conexões de Rede sem fio na página de propriedades das 
conexões de rede sem fio. 
 D. Insira o SSID da rede sem fio do escritório da filial na guia propriedades das 
conexões de rede sem fio na página propriedades da conexão de rede sem fio. 
 
 
 Resposta: B 
 

Segurança 802.11 

As opções de segurança do 802.11 incluem serviços de autenticação e de criptografia 
baseados nos serviços de segurança de privacidade equivalente cabeada (WEP) usados 
para proteger as redes de 802.11 contra acesso não autorizado, como interceptação. 
Com a configuração automática de rede sem fio, você pode determinar que o acesso à 
rede seja verificado por uma chave de rede. Você também pode especificar que uma 
chave de rede seja usada para criptografar os seus dados quando eles forem 
transmitidos na rede.  



O adaptador de rede sem fio em seu computador pode oferecer suporte ao protocolo de 
segurança Wi-Fi Protected Access (WPA). A criptografia de alta segurança do WPA é 
melhor que a de WEP. Com o WPA, as chaves de rede em dispositivos e computadores 
em rede são alteradas automaticamente e autenticadas regularmente, o que proporciona 
uma segurança maior que a de WEP.  

Para usar o WPA, é necessário que o seu adaptador de rede sem fio ofereça suporte a 
ele. Para descobrir se você pode usar o WPA em sua rede sem fio, consulte o site do 
fabricante para obter informações sobre o dispositivo. O fabricante deve ter software ou 
um driver que você possa baixar e instalar. 

Chaves de rede 

Ao ativar a WEP, você pode especificar que uma chave de rede seja utilizada para 
criptografia. Uma chave de rede pode ser fornecida automaticamente (por exemplo, no 
seu adaptador de rede sem fio) ou você mesmo pode especificar a sua chave digitando-a. 
Neste caso, você também poderá especificar o comprimento (40 bits ou 104 bits), o 
formato (caracteres ASCII ou dígitos hexadecimais) e o índice da chave (o local onde 
uma chave específica é armazenada). Quanto mais longa a chave, mais segura ela é. 
Sempre que o comprimento de uma chave aumenta em um bit, o número de chaves 
possíveis dobra. 

Na segurança 802.11, uma estação sem fio pode ser configurada com até quatro chaves 
(os valores do índice de chave são 0, 1, 2 e 3). Quando um ponto de acesso ou uma 
estação sem fio transmite uma mensagem criptografada usando uma chave que esteja 
armazenada em um índice de chave específico, a mensagem transmitida indica o índice 
de chave que foi utilizado para criptografar o corpo da mensagem. O ponto de acesso ou 
estação sem fio de recebimento pode recuperar a chave que está armazenada no índice 
da chave e utilizá-la para decodificar o corpo da mensagem criptografada. 

 
 
4- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você esta tentando ajudar os usuários a proteger seus arquivos. Se você utilizar 
o comando cipher para gerar um certificado de agente de recuperação, quais 
arquivos serão criados? 
 
 A. Arquivo .pfx 
 B. Arquivo .cer 
 C. Arquivo .idx 
 D. Arquivo .ire 
 
 
 Resposta: A,B 
 
 Explicação: para gerar um certificado de agente de recuperação, siga estes 
passos: 
 1. Efetue logon como Administrador 
 2. em uma linha de comando, digite cipher/r:nome_do_arquivo 
 3. quando solicitado digite uma senha que será usada para proteger os arquivos 
que você cria. Iso gera tanto um arquivo .pfx quanto um arquivo .cer com o nome que 
você especificar. 
 



Cipher 

Exibe ou altera a criptografia de pastas e arquivos em volumes NTFS. Quando utilizado 
sem parâmetros, cipher exibe o estado de criptografia da pasta atual e de quaisquer 
arquivos que ela contenha. 

 

Sintaxe 

cipher [{/e|/d}] [/s:dir] [/a] [/i] [/f] [/q] [/h] [/k] [/u[/n]] [nome_de_caminho 
[...]] | [/r:nome_de_caminho_sem_extensão] | [/w:nome_de_caminho] 

 
/r:nome_de_caminho_sem_extensão  
 Gera um certificado e uma chave de agente de recuperação de EFS e os grava em 
um arquivo .PFX (que contém o certificado e a chave particular) e um arquivo .CER (que 
contém apenas o certificado). Um administrador pode adicionar o conteúdo do .CER à 
diretiva de recuperação do EFS para criar o agente de recuperação para usuários e 
importar o .PFX para recuperar arquivos individuais.   Consulte a Ajuda do Windows XP 
Professional para maiores informações. 
 
 
5- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está tentando auxiliar os seus usuários a proteger os seus arquivos. É 
sempre recomendado que a criptografia seja feita em uma base ____________. 
 
 A. Por pasta 
 B. Por arquivo 
 C. Por usuário 
 D. Por aplicativo 
 E. Nenhuma das anteriores. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Sempre criptografe pastas, não arquivos. Quando uma pasta é 
criptografada, todos os arquivos criados nesta pastas serão criptografados. Muitos 
programas de edição salvam uma nova cópia do documento que você está editando. Esta 
cópia será criptografada se você criptografar a pasta, mas será puro texto se você 
criptografar apenas o arquivo original. 
 
Todos os arquivos e subpastas criados em uma pasta criptografada também são 
criptografados automaticamente.  
 
 
6- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Seu usuário pergunta-lhe qual programa pode ser usado para abrir e ler um 
arquivo de cookie. Qual dos seguintes programas pode ajudar? 
 
 A. Bloco de Notas 



 B. Photo Editor 
 C. Regedit32 
 D. NetDom 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Um cookie é um pequeno arquivo texto que permite a um site 
personalizar suas ofertas de alguma forma. O website baixa o cookie para o seu disco 
rígido (o Internet Explorer armazena na pasta %Userprofile%\Cookies, então lê o cookie 
de seu disco rígido nas visitas subseqüentes ao site. 
 

Alguns sites armazenam informações em um pequeno arquivo de texto no computador. 
Esse arquivo é chamado de cookie. 

Há vários tipos de cookie e você pode optar por permitir que alguns, nenhum ou todos 
eles sejam salvos no computador. Se você não permitir cookie algum, não conseguirá 
exibir alguns sites nem aproveitar os recursos de personalização (como notícias locais e 
meteorologia ou cotações de ações). 

Clique em um título ou pressione a tecla TAB para realçar um título e, em seguida, 
pressione ENTER. 

Um cookie é um arquivo criado por um site para armazenar informações em seu 
computador, como suas preferências ao visitá-lo. Por exemplo, se você pedir informações 
sobre o horário de um vôo no site de uma companhia aérea, o site poderá criar um 
cookie que contenha o seu itinerário. Ou ele poderá conter apenas um registro das 
páginas pelas quais você passou no site visitado, para ajudar o site a personalizar a 
exibição na próxima vez que você visitá-lo. 

Os cookies também podem armazenar informações de identificação pessoal. As 
informações de identificação pessoal são aquelas que podem ser usadas para identificá-lo 
ou contatá-lo, como nome, e-mail, endereço particular ou comercial, bem como telefone. 
No entanto, um site tem acesso apenas às informações de identificação pessoal que você 
fornece. Por exemplo, um site não poderá determinar seu nome de e-mail se você não 
fornecê-lo. Além disso, um site não pode obter acesso a outras informações do seu 
computador. 

Após um cookie ser salvo em seu computador, somente o site que o criou poderá lê-lo. 

 

 
7- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você deseja limpar os cookies em seu computador. Qua l pasta você deveria 
olhar? 
 
 A.%UserProfile%Cookies 
 B. %UserProfileTemporary Internet Files 
 C. %UserProfileApplicationData 
 D. %USerProfileLocalSettings 
 E. %UserProfileMyDocuments 



 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Um cookie é um pequeno arquivo texto que permite a um site 
personalizar suas ofertas de alguma forma. O website baixa o cookie para o seu disco 
rígido (o Internet Explorer armazena na pasta %Userprofile%\Cookies, então lê o cookie 
de seu disco rígido nas visitas subseqüentes ao site. 
 
 
8- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está configurando o nível de privacidade de seu Internet Explorer. Você 
quer que certos cookies sejam bloqueados pela Internet Explorer. Como você 
diria se o Internet Explorer bloqueasse um cookie pra você? 
 
 A. Checar o ícone correspondente da barra de status 
 B. Escolher Exibir, barra de status, Exibir status 
 C. Escolher Exibir, barra de status, Exibir cookies. 
 D. Checar o registro de eventos de segurança (event log) 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Quando o Internet Explorer bloqueia ou restringe um cookie, exibe um 
ícone na sua barra de status. (escolha exibir, barra de status, se a sua barra de status 
não é visível); 
 
O Internet Explorer permite o uso de cookies, no entanto, você pode alterar suas 
configurações de privacidade para especificar que ele o avise antes de colocar um cookie 
no computador (isso permite bloquear o cookie); ou você pode evitar que o Internet 
Explorer aceite cookies. 
 
Você também pode usar as configurações de privacidade do Internet Explorer para 
especificar como deseja que ele lide com cookies de sites individuais ou de todos os sites. 
Também é possível personalizar as configurações de privacidade importando um arquivo 
que contenha configurações de privacidade personalizadas ou especificando-as para 
todos os sites ou para sites específicos. 
 
As configurações de privacidade aplicam-se somente aos sites da zona da Internet. 
 
Consultar: 
http://support.microsoft.com/kb/196955/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/260971/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/283185/pt-br 
http://support.microsoft.com/kb/843017/pt-br  
 
9- O Internet Explorer 6 suporta qual padrão que pode filtrar transações de 
cookies na base do conteúdo e finalidades do cookie? 
 
 A. P3P 
 B. PGP 
 C. RDP 
 D. ASP 



 
 Resposta: A 
 
 Explicação: o Internet Explorer 6 suporta a emergente PLATAFORMA PARA 
PREFERENCIAS DE PRIVACIDADE (padrão P3P). Isto habilita o Internet Explorer a filtrar 
transações de cookies baseado no conteúdo e propósito, de acordo com preferência de 
privacidade declaradas. 
 
 
10- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Para expressar suas preferências a respeito de cookies, você quer fazer uma 
sintonia fina em seu Internet Explorer. Quais das seguintes são opções válidas 
na guia privacidade da caixa de diálogo opções de Internet do Internet Explorer 
6 (escolha todas que se aplicarem). 
 
 A. Bloquear todos os cookies 
 B. Alto 
 C. Médio - Alto 
 D. Médio 
 E. Baixo 
 
 
 Resposta: A, B, C, D, E 
 
 Explicação: para expressar suas preferências a respeito de cookies, escolha 
ferramentas, opções da Internet, e clique na guia privacidade. Na guia privacidade da 
caixa de diálogo opções da Internet, você pode usar o deslizador para escolher uma das 
seguintes configurações: 
 Bloquear todos os cookies 
 Alto 
 Médio-Alto 
 Médio 
 Baixo 
 Aceitar todos os cookies 
 
Observe a figura abaixo: 
 



 
 
Consultar: 
http://support.microsoft.com/kb/196955/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/260971/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/283185/pt-br 
 
 
11- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está configurando o nível de privacidade do seu Internet Explorer. Quais 
das seguintes são as descrições válidas de um nível Baixo de privacidade 
(escolha todas que se aplicarem). 
 
 A. Restringe cookies de terceiros de sites que não possuem uma declaração de 
privacidade compacta. 
 B. Restringe cookies de sites terceiros que utilizam informações de identificação 
pessoal sem o seu consentimento implícito, porém deleta estes cookies quando você 
fecha o Internet Explorer. 
 C. Aceita todos os cookies de primeira pessoa 
 D. não existe tal nível. 
 
 
 Resposta: A, B, C 
 
 Explicação: Baixo 
 Restringe cookies de sites de terceiros que não possuem uma declaração 
compacta de privacidade. 
 Restringe cookies de sites de terceiros que utilizam informações de identificação 



pessoal sem o seu consentimento explícito, porém deleta estes cookies quando você 
fecha o Internet Explorer. 
 Aceita todos os cookies de primeira pessoa 
 
OBS: Questão precisa ser revisada, observe a letra C nas configurações de Privacidade em opções de 
Internet no IE. 
 

Alguns sites armazenam informações em um pequeno arquivo de texto no computador. 
Esse arquivo é chamado de cookie. 

Há vários tipos de cookie e você pode optar por permitir que alguns, nenhum ou todos 
eles sejam salvos no computador. Se você não permitir cookie algum, não conseguirá 
exibir alguns sites nem aproveitar os recursos de personalização (como notícias locais e 
meteorologia ou cotações de ações). 

Um cookie é um arquivo criado por um site para armazenar informações em seu 
computador, como suas preferências ao visitá-lo. Por exemplo, se você pedir informações 
sobre o horário de um vôo no site de uma companhia aérea, o site poderá criar um 
cookie que contenha o seu itinerário. Ou ele poderá conter apenas um registro das 
páginas pelas quais você passou no site visitado, para ajudar o site a personalizar a 
exibição na próxima vez que você visitá-lo. 

Os cookies também podem armazenar informações de identificação pessoal. As 
informações de identificação pessoal são aquelas que podem ser usadas para identificá-lo 
ou contatá-lo, como nome, email, endereço particular ou comercial, bem como telefone. 
No entanto, um site tem acesso apenas às informações de identificação pessoal que você 
fornece. Por exemplo, um site não poderá determinar seu nome de email se você não 
fornecê-lo. Além disso, um site não pode obter acesso a outras informações do seu 
computador. 

Após um cookie ser salvo em seu computador, somente o site que o criou poderá lê-lo. 

Consultar: 
http://support.microsoft.com/kb/196955/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/260971/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/283185/pt-br 
 
12- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está configurando o nível de privacidade de seu Internet Explorer. Quais 
os seguintes são descrições válidas de um nível Médio-Alto de privacidade 
(escolha todas que se aplicarem). 
 
 A. Bloqueia cookies de terceiros de sites que não possuem uma declaração de 
privacidade compacta 
 B. Bloqueia cookies de terceiros que utilizam informações de identificação pessoal 
sem o seu consentimento explícito 
 C. Bloqueia cookies de primeira mão que utilizam informações de identificação 
pessoal sem o seu consentimento implícito 
 D. Aceita cookies de sites de terceiros que utilizam informações de identificação 
pessoal sem o seu consentimento explícito, porém deleta estes cookies quando você 
fecha o Internet Explorer. 
 E. Aceita todos os cookies de primeira pessoa 



 
 
 Resposta: A, B, C 
 
 Explicação: Médio-Alto 
 Bloqueia cookies de terceiros de sites que não possuem uma declaração de 
privacidade compacta. 
 Bloqueia cookies de terceiros que utilizam informações de identificação pessoal 
sem o seu consentimento explícito. 
 Bloqueia cookies de primeira mão que utilizam informações de identificação 
pessoal sem o seu consentimento implícito. 
 
Consultar: 
http://support.microsoft.com/kb/196955/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/260971/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/283185/pt-br 
 
 
13- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está configurando o nível de privacidade de seu Internet Explorer. Qual 
das seguintes é o nível de privacidade padrão? 
 
 A. Alto 
 B. Médio-Alto 
 C. Médio 
 D. Baixo 
 E. Aceitar todos os cookies 
 
 
 Resposta: C 
 
 Explicação: O Internet Explorer configura o nível Médio como padrão. Os níveis 
válidos no Internet Explorer 6 são: 
  
 Bloquear todos os cookies 
 Alto 
 Médio-Alto 
 Médio (padrão) 
 Baixo 
 Aceitar todos os cookies 
 
Consultar: 
http://support.microsoft.com/kb/196955/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/260971/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/283185/pt-br 
 
 
14- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está configurando o nível de privacidade do seu Internet Explorer. Você 
quer que certos cookies sejam bloqueados pelo Internet Explorer. Como você 



diria seu Internet Explorer bloquear um cookie para você? 
 
 A. Cheque o ícone correspondente em sua barra de status 
 B. Escolha exibir, barra de status, exibir status 
 C. Escolha exibir, barra de status, exibir cookies. 
 D. Checar o registro de eventos de segurança 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: quando o Internet Explorer bloqueia ou restringe um cookie, ele exibe 
um ícone em sua barra de status.(Escolha Exibir, barra de status, se sua barra de status 
não é visível). 
 
 
15- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você se preocupa com navegação segura. Quais das seguintes são zonas de 
segurança válida definidas pelo Internet Explorer? (escolha todas as que se 
aplicarem). 
 
 A. Intranet Local 
 B. Internet 
 C. Sites confiáveis 
 D. Sites restritos 
 E. Nenhuma das opções 
 
 
 Resposta: A, B, C, D 
 
 Explicação: As zonas de segurança do Internet Explorer permitem a você dividir o 
universo dos sites da Internet em quatro categorias, de acordo com o nível percebido de 
confiabilidade dos sites. O Internet Explorer chama as categorias de "Zonas" e lhes dá os 
seguintes nomes: 
 Intranet Local 
 Internet 
 Sites Confiáveis 
 Sites Restritos 

Zonas de segurança 

O Internet Explorer divide o mundo da Internet em zonas, para que você possa atribuir 
um site a uma zona com um nível de segurança adequado. 

Você pode dizer em que zona a página atual está, observando a lateral direita da barra 
de status do Internet Explorer. Sempre que você tenta abrir ou baixar conteúdo da Web, 
o Internet Explorer verifica as configurações de segurança da zona do site. 

Há quatro zonas: 

• Zona da Internet: por padrão, essa zona contém qualquer informação que não 
esteja em seu computador nem na intranet ou que seja atribuída a qualquer outra 
zona. O nível de segurança padrão para a zona da Internet é Médio. Você pode 



alterar as configurações de privacidade da zona da Internet na guia Privacidade 
de Opções da Internet.  

• Zona da intranet local: geralmente, essa zona contém qualquer endereço que 
não exija um servidor proxy, como definido pelo administrador do sistema. Ela 
inclui os sites especificados na guia Conexões, caminhos da rede (como 
\\nome_computador\nome_pasta) e sites da intranet local (normalmente, 
endereços que não contêm pontos, como http://interno). Você pode adicionar 
sites a essa zona. O nível de segurança padrão para a zona da intranet Local é 
Médio, portanto, o Internet Explorer permitirá que todos os cookies dos sites 
dessa zona sejam salvos em seu computador e lidos pelos sites que os criaram.  

• Zona de sites confiáveis: essa zona contém sites nos quais você confia, ou seja, 
aqueles dos quais você acredita poder baixar ou executar arquivos sem se 
preocupar com danos no computador ou nos dados. Você pode atribuir sites a 
essa zona. O nível de segurança padrão para a zona de sites confiáveis é Baixo, 
portanto, o Internet Explorer permitirá que todos os cookies dos sites dessa zona 
sejam salvos em seu computador e lidos pelos sites que os criaram.  

• Zona de sites restritos: essa zona contém sites nos quais você não confia, ou 
seja, aqueles dos quais você não tem certeza de que pode baixar ou executar 
arquivos sem danificar o computador ou os dados. Você pode atribuir sites a essa 
zona. O nível de segurança padrão para a zona de sites restritos é Alto, portanto, 
o Internet Explorer bloqueará todos os cookies dos sites dessa zona.  

Além disso, os arquivos que já estiverem no computador local serão considerados muito 
seguros, portanto, configurações de segurança mínimas serão atribuídas a eles. Você não 
pode atribuir uma pasta ou uma unidade do computador a uma zona de segurança. 

É possível alterar o nível de segurança de uma zona. Por exemplo, talvez seja 
conveniente alterar a configuração de segurança da zona da intranet local para Baixo. 
Outra alternativa é personalizar as configurações de uma zona. Você também pode 
personalizar as configurações de uma zona importando um arquivo de configurações de 
privacidade de uma autoridade de certificação. 

Consulta: 
http://support.microsoft.com/kb/174360/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/833633/pt-br  
 
 
16- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você se preocupa com navegação segura. Por padrão o Internet Explorer povoa 
a zona Intranet Local que é uma das zonas de segurança disponíveis, com quais 
das seguintes opções?(escolha todas que se aplicam). 
 
 A. Todos os sites da Intranet que você não moveu para a zona de Sites Confiáveis 
ou para a zona de Sites Restritos 
 B. todos os sites que passarem através de seu servidor Proxy. 
 C. todos o os servidores de rede acessados através de caminhos UNC 
 D. não existe tal zona 
 
 
 Resposta: A, B, C 
 
 Explicação: Por padrão, o Internet Explorer popula a zona Sites Confiáveis com o 
seguinte: 



 Todos os sites da intranet você não moveu para a zona de Sites Confiáveis ou 
para a zona de Sites Restritos 
 Todos os sites que passarem através de seu servidor Proxy 
 Todos os servidores de rede acessadas através de caminhos UNC 
 
Consulta: 
http://support.microsoft.com/kb/174360/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/833633/pt-br  
 
 
 
17- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você quer se assegurar que se um usuário tentar ir a uma página da web que 
está além dos limites que você definiu, o Internet Explorer não irá exibir a 
página. O que você deve fazer? 
 
 A. Configurar o Supervisor de Conteúdo 
 B. Habilitar o ICS (Internet Connection Sharing) 
 C. Habilitar o ICF (Internet Connection Firewall) 
 D. Configurar zonas de segurança 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Quando o Supervisor de conteúdo é habilitado, se um usuário tentar 
acessar um website que está além dos limites que você definiu, o Internet Explorer não 
irá exibir a página. Ao invés disso exibirá uma mensagem de erro. Usuários que 
conhecem a senha do supervisor (você fornece esta senha quando habilita o Supervisor 
de conteúdo pela primeira vez) podem passar pelo aviso e visualizar a página. 
 



 
 

Usando o Supervisor de conteúdo para controlar o acesso 

A Internet fornece acesso sem precedentes a uma grande variedade de informações. No 
entanto, algumas dessas informações podem não ser adequadas a determinados 
usuários. Por exemplo, você pode impedir que seus usuários vejam sites da Web com 
conteúdos pornográficos. 

O Supervisor de conteúdo o ajuda a controlar o tipo de conteúdo que seu computador 
pode acessar na Internet. Depois que você ativar o Supervisor de conteúdo, apenas o 
conteúdo classificado que atenda ou exceda os seus critérios poderá ser exibido. Você 
pode ajustar as configurações. 

Com o Supervisor de conteúdo, você pode: 

• Controlar o acesso às configurações do Supervisor de conteúdo. Você ativa o 
Supervisor de conteúdo e visualiza as configurações através do uso de uma 
senha. Você precisará dessa senha para alterar qualquer configuração do 
Supervisor de conteúdo; portanto, anote-a para referência futura.  

• Visualizar e ajustar as configurações de classificação para que reflitam o que você 
considera ser conteúdo apropriado em cada uma de quatro áreas: linguagem, 
nudez, sexo e violência.  

• Ajustar o tipo de conteúdo que outras pessoas podem visualizar com ou sem a 
sua permissão. Você pode substituir configurações de conteúdo caso a caso.  

• Configurar uma lista de sites da Web que nunca podem ser visualizados por 
outras pessoas, independentemente da classificação do conteúdo dos sites.  



• Configurar uma lista de sites da Web que sempre podem ser visualizados por 
outras pessoas, independentemente da classificação do conteúdo dos sites.  

• Visualizar e alterar os sistemas e as centrais de classificação usadas.  

O Supervisor de conteúdo está definido com as configurações mais conservadoras 
(menos prováveis de serem ofensivas) quando é ativado pela primeira vez. Você pode 
ajustar essas configurações para que correspondam às suas próprias preferências. 

Nem todo conteúdo da Internet é c lassificado. Se você quiser permitir que outras 
pessoas visualizem sites não classificados no seu computador, alguns desses sites podem 
conter material não apropriado. 

 
 
18- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você configurou o Supervisor de conteúdo do computador de um usuário. Seu 
usuário quer passar pelo aviso do Supervisor de conteúdo quando visualizar 
uma página. O que você deveria fazer? 
 
 A. fornecer a senha de supervisor a ele 
 B. isto não é possível 
 C. dizer a ele para atualizar o navegador e apagar os cookies lançados de então 
tentar novamente 
 D. dizer a ele para baixar a página para visualização offline. 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: quando o Supervisor de conteúdo está habilitado, ser um usuário 
tentar ir a um website que está além dos limites que você estabeleceu, o Internet 
Explorer não irá exibir a página. Ao invés disto exibirá uma mensagem de erro. Usuários 
que possuem a senha de supervisor (você fornece esta senha quando habilita o 
Supervisor de conteúdo pela primeira vez) podem passar pelo aviso e visualizar a página. 
 
 
 
19- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está habilitando o  Supervisor de conteúdo. Por padrão, o Internet Explorer 
vem com o qual sistema de classificação de conteúdo? 
 
 A. RSACi 
 B. RBAC 
 C. RICS 
 D. REDT 
 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Por padrão, o Internet Explorer vem com um sistema, o RSACi - O 
sistema de classificação Recreational Software Advisory Council's Internet. Este sistema 
possui quatro categorias: Linguagem, nudez, sexo, e violência. Cada categoria tem 



níveis, numerados de 0 a 4. Um número maior indica conteúdo mais explícito ou intenso. 
Observe a figura abaixo: 
 

 
 
 
20- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está habilitando o Supervisor de conteúdo do Internet Explorer. Por 
padrão o sistema de c lassificação de conteúdo que vem com o Internet Explorer 
possui quantas categorias definidas? 
 
 A. 4 
 B. 5 
 C. 6 
 D. 8 
 
 Resposta: A 
 
 Explicação: Por padrão, o Internet Explorer vem com um sistema, o RSACi - O 
sistema de classificação Recreational Software Advisory Council's Internet. Este sistema 
possui quatro categorias: Linguagem, nudez, sexo, e violência. Cada categoria tem 
níveis, numerados de 0 a 4. Um número maior indica conteúdo mais explícito ou intenso. 
 



Classificação no Sistema RSACi 

O sistema RSACi, por ser o mais antigo, é também o mais simples. Ele tem apenas 
quatro opções, cada uma com um nível que varia de 0 a 4. Eis a classificação que 
selecionei: 

• Linguagem: Nível 4 – Discurso de ódios extremados ou linguagem crua. 
Referências sexuais explícitas.  

• Nudez: Nível 0 – Ausência de nudez.  
• Sexo: Nível 4 – Atividade sexual explícita.  
• Violência: Nível 3 – Assassinatos com derramamento de sangue. 

 
Consultar:  
http://www.geocities.com/alexgieg/classificacao.html  
 
 
21- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você está habilitando o Supervisor de conteúdo do Internet Explorer. Por 
padrão, o sistema de classificação de conteúdo que vem com o Internet 
Explorer possui diversas categorias definidas. Quais  das seguintes opções são 
categorias válidas? (escolha todas que se aplicam). 
 
 A. Linguagem 
 B. Nudez 
 C. Sexo 
 D. Violência 
 
 
 Resposta: A, B, C, D 
 
 Explicação: Por padrão, o Internet Explorer vem com um sistema, o RSACi - O 
sistema de classificação Recreational Software Advisory Council's Internet. Este sistema 
possui quatro categorias: Linguagem, nudez, sexo, e violência. Cada categoria tem r 
níveis, numerados de 0 a 4. Um número maior indica conteúdo mais explícito ou intenso. 
 

A Internet fornece acesso sem precedentes a uma grande variedade de informações. No 
entanto, algumas dessas informações podem não ser adequadas a determinados 
usuários. Por exemplo, você pode impedir que usuários vejam sites da Web com 
conteúdo violento ou de teor sexual. 

O Supervisor de conteúdo o ajuda a controlar o tipo de conteúdo que seu computador 
pode acessar na Internet. Depois que você ativar o Supervisor de conteúdo, apenas o 
conteúdo classificado que atenda ou exceda os seus critérios poderá ser exibido. Você 
pode ajustar as configurações. 

Com o Supervisor de conteúdo, você pode: 

• Controlar o acesso às configurações do Supervisor de conteúdo. Você ativa o 
Supervisor de conteúdo e visualiza as configurações através do uso de uma 



senha. Você precisará dessa senha para alterar qualquer configuração do 
Supervisor de conteúdo; portanto, anote-a para referência futura.  

• Visualizar e ajustar as configurações de classificação para que reflitam o que você 
considera ser conteúdo apropriado em cada uma de quatro áreas: linguagem, 
nudez, sexo e violência.  

• Ajustar o tipo de conteúdo que outras pessoas podem visualizar com ou sem a 
sua permissão. Você pode substituir configurações de conteúdo caso a caso.  

• Configurar uma lista de sites da Web que nunca podem ser visualizados por 
outras pessoas, independentemente da classificação do conteúdo dos sites.  

• Configurar uma lista de sites da Web que sempre podem ser visualizados por 
outras pessoas, independentemente da classificação do conteúdo dos sites.  

• Visualizar e alterar os sistemas e as centrais de classificação usadas.  

O Supervisor de conteúdo está definido com as configurações mais conservadoras 
(menos prováveis de serem ofensivas) quando é ativado pela primeira vez. Você pode 
ajustar essas configurações para que correspondam às suas próprias preferências. 

Nem todo conteúdo da Internet é classificado. Se você quiser permitir que outras 
pessoas visualizem sites não classificados no seu computador, alguns desses sites podem 
conter material não apropriado. 

 
 
22- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você utiliza o Outlook Express como seu cliente de e-mail. Na seção de 
segurança do Outlook Express, quais das seguintes opções são padrão (escolha 
todas que se aplicam). 
 
 A. Zona de Sites Restritos 
 B. Me Avise Quando Outros Aplicativos Tentarem Enviar E-mail Como Se Fosse Eu 
 C. Filtro de anexos 
 D. Bloquear SPAM 
 E. Nenhuma das opções. 
 
 
 Resposta: A,B 
 
 Explicação: antes de você começar a usar o Outlook Express, você deve escolher 
Ferramentas, Opções, e então selecionar a guia segurança na caixa de diálogo opções 
para revisar suas configurações de segurança. Certifique-se de que as seguintes opções 
são selecionadas: 
 Zona de sites restritos (Mais seguro) 
 Avise-Me Quando Outros Aplicativos Tentarem Enviar E-mail Como Se Fosse Eu 
 Ambos são selecionados por padrão, porém é uma boa idéia checar de qualquer 
forma. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
23- Você é um especialista de suporte a aplicações da Testking.com. A 
TestKing.com utiliza uma variedade de computadores com Windows. O Windows 
XP Professional é um dos principais sistemas operacionais distribuídos. Seu 
maior dever é auxiliar na configuração e manutenção das aplicações de desktop. 
Você usa o Outlook Express como cliente de e-mail. O Outlook Express por 
padrão compartilha as configurações para quais zonas de segurança disponíveis 
no Internet Explorer? (escolha todas que se aplicam): 
 
 A. Zona da Internet 
 B. Zona de Sites Restritos 
 C. Zona de Perigo 
 D. Zona de Alta Segurança 
 E. Nenhuma das escolhas. 
 
 
 Resposta: A, B 
 
 Explicação: O Outlook Express compartilha as configurações para as duas zonas 
de segurança mais restritivas disponíveis no Internet Explorer: a zona de Internet e a 
zona de Sites Restritos. Configurando o Outlook Express para seguir as restrições de 
segurança observadas na zona de Sites Restritos, você obtém a máxima proteção que 
você configurou para esta zona no Internet Explorer. 
 

Tópico 6, Questões Mistas (29 questões) 
 
 
1- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 



clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuária relata que leva muito mais tempo para visualizar páginas web 
quando ele clica no botão Voltar. Você descobre que a usuário recentemente 
alterou algumas configurações no Internet Explorer de seu computador. 
 
 Você precisa aumentar a velocidade com que o Internet Explorer exibe 
páginas previamente visualizadas. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer nas opções da Internet no 
painel de controle? 
 
 A. Clique no botão Apagar Histórico 
 B. Selecione a caixa de verificação Habilitar Transições de Página na guia 
avançado. 
 C. Desmarque a caixa de verificação Reutilizar Janelas para Lançar Atalhos na 
guia avançado. 
 D. Configurar os ajustes da pasta Arquivos temporários de Internet para checar a 
automaticamente novas versões de páginas armazenadas. 
 
 
 Resposta: D 
                                         
Configurar os ajustes da pasta Arquivos temporários de Internet para checar a 
Automaticamente novas versões de páginas armazenadas especifica que quando você 
voltar para uma página visualizada anteriormente, o Internet Explorer no deve verificar 
se a página foi alterada desde a última vez em que foi visualizada. Observe a figura 
abaixo: 
 

 
 
 
Se essa opção for selecionada, o Internet Explorer verificará se há novo conteúdo apenas 
quando você voltar para uma página visualizada em uma sessão anterior do Internet 



Explorer ou em um dia anterior. Com o tempo, se o Internet Explorer determinar que as 
imagens na página estão mudando sem freqüência, verificará se há novas imagens ainda 
com menos freqüência.  
 
A seleção dessa opção pode Fornecer maior velocidade na navegação através de páginas 
já visualizadas.  
 
Se desejar ver a versão mais atual de uma página específica mesmo quando essa opção 
estiver selecionada, volte para a página e clique no botão Atualizar na barra de 
ferramentas.  
 
 
 
2- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. 
 
 Um cliente executando o Windows XP Home Edition e o Microsoft Outlook 
Express relata que quer compor uma mensagem de e-mail em um conjunto de 
caracteres de língua estrangeira. 
 
  Você precisa se certificar que o cliente possa compor mensagens de e-
mail em um conjunto de caracteres de uma linguagem estrangeira. 
 
  O que você deveria instruir o cliente a fazer? 
 
 A. Baixar a versão do Outlook Express para o idioma estrangeiro que ele deseja 
utilizar 
 B. Instalar o pacote de idiomas do Windows XP para a o idioma estrangeiro que 
ele deseja utilizar 
 C. No menu Exibir do Outlook Express, selecione o a opção de codificar o idioma 
estrangeiro que ele deseja utilizar 
 D. No menu Arquivo do Outlook Express, selecione a opção para importar as 
pastas de idioma estrangeiro apropriadas a partir do website internacional. 
 
 
 Resposta: B 
 
3- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuário relata que não pode alterar o endereço da home page no 
Internet Explorer. Você descobre que o campo endereço nas opções da Internet 
no painel de controle do usuário está indisponível e previne que o endereço da 
home page seja alterado. 
 
 Qual é a causa mais comum do problema? 
 
 A. Um Objeto de Política de Grupo (GPO) está habilitado para personalizar a URL 
da home page. 
 B. As opções de privacidade no computador do usuário foram configuradas para 
Alto. 
 C. A URL da home page no computador do usuário foi adicionada à zona de 
segurança Sites Restritos 
 D. O usuário possui apenas a permissão de Leitura NTFS na pasta C:\Arquivos de 
Programas\Internet Explorer 
 
 Resposta: A 



 
 
4- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft  Office XP. 
 
 Um usuário na companhia está tentando ler documentos que estão 
localizados em \\Server1\Docs. O usuário relata que não consegue acessar 
quaisquer documentos localizados em \\Server1\Docs. Você investiga e 
descobre que as permissões em \\Server\Docs estão como mostrado na 
seguinte caixa de diálogo: 
 

 
 
 Você confirma que o usuário possui a permissão requerida para ler 
documentos em \\Server1\Docs. Você precisa se certificar que o usuário possa 
ler esses documentos. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Instruir o usuário a mapear um driver de rede para \\Server1\Docs. 
 B. Instruir o usuário a copiar os arquivos de \\Serve1\Docs para seu computador. 
 C. Pedir a um administrador para modificar as permissões de compartilhamento 
em \\Server1\Docs. 
 D. Pedir a um administrador para modificar as permissões NTFS nos documentos 
em \\Server1\Docs. 
 
 
 Resposta: D 
Explicação: A permissão de compartilhamento está configurada corretamente, então o 
que impede do usuário acessar os arquivos são as permissões de NTFS. Pedir ao 



Administrador para modificar as permissões NTFS nos documentos em \\Server1\Docs 
resolverá o problema. 
  
Consultar: 
http://support.microsoft.com/kb/308418/pt-br  
 
 
5- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional com service pack1. Todos 
computadores cliente possuem um aplicativo antivírus instalado .  
 
 Um Usuário relata que leu um artigo na Internet descrevendo um vírus 
que pode potencialmente explorar vulnerabilidade no Windows. O usuário 
trabalha em casa e possui uma conexão de banda larga com a Internet. 
 
 Você precisa se certificar a que o computador do usuário esteja mantido 
protegido contra vulnerabilidades conhecidas do Windows. Você instruiu o 
usuário a efetuar logon em seu computador como um administrador. 
 
 O que mais você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Executar a ferramenta Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) e procurar 
por vulnerabilidade do Windows e atualizações de segurança 
 B. Executar a ferramenta Security Configuration and Analysis para configurar o 
computador do usuário utilizando o modelo de segurança hisecws.inf. 
 C. Configurar atualizações automáticas para baixar periodicamente atualizações e 
instalá-las de acordo com uma programação específica. 
 D. Configurar o aplicativo antivírus no computador do usuário para 
automaticamente baixar as mais recentes informações sobre vírus em uma programação 
semanal. 
 
 
 Resposta: C 
  
Consultar: 
http://support.microsoft.com/kb/327838/pt-br  
http://support.microsoft.com/kb/875349/pt-br  
 
6- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e possuem aplicativo antivírus 
instalado. 
 
 Um usuário relata que recebeu uma mensagem de e-mail do 
departamento de inteligência e tecnologia da companhia afirmando que ele 
precisa aplicar o patches (a atualização) de segurança mais atual do Windows 
em seu computador. O usuário trabalha  a partir de casa e possui uma conexão 
em banda larga com a Internet. 
 
 Você necessita se certificar de que o usuário  aplique os patches  
(atualizações) de segurança mais atuais do Windows em seu computador. Você 
instruir o usuário a efetuar logon em seu computador como um administrador. 
 
 O que mais você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 
 A. Baixar as informações mais recentes sobre vírus e executar o antivírus 



 B. conectar ao Mic rosoft Windows Update e rastreie o seu computador 
 C. Executar a ferramenta Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) e rastrear 
atualizações de segurança  
 D. Executar a ferramenta Security Configuration and Analysis hora configurar o 
seu computador utilizando o modelo de segurança hisecws.inf  
 
 
 Resposta: B 
 
 
 
7- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um gerente 
na companhia utiliza um computador chamado Client1. 
 
 O gerente informa que não consegue modificar os arquivos em uma pasta 
compartilhada chamada MyDocs, que está localizada no computador do gerente. 
Você descobre e que uma pasta chamada C:\Docs no computador do gerente 
está compartilhada como MyDocs. O gerente pode modificar os arquivos quando 
acessa através de C:\Docs. 
 
 O gerente afirma que outros usuários precisarão ter acesso e modificar os 
documentos contidos em MyDocs. Os usuários irão conectar utilizando uma 
conta de usuário do domínio. 
 
 Você precisa se certificar que o gerente e todos os outros usuários 
requisitados possam modificar os arquivos acessando eles através de MyDocs. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Instruir todos os usuários a mapear uma unidade de rede para 
\\Client1\MyDocs quando precisam modificar um arquivo. 
 B. Instruir o gerente a criar uma conta de usuário local para cada usuário da rede 
que precisa modificar os arquivos em MyDocs. 
 C. Instruir o gerente a modificar as permissões de compartilhamento em MyDocs 
para que o grupo Usuários tenha permissões de leitura e alteração. 
 D. Instruir o gerente a modificar as permissões de compartilhamento em MyDocs 
para que o grupo Convidados tenha permissões de leitura e alteração. 
 
 
 Resposta: C 
Explicação: O problema é nas permissões de compartilhamento, pois o gerente não 
consegue modificar os arquivos da pasta compartilhada C:\Docs através do nome de 
compartilhamento MyDocs, entretanto ele consegue modificar os arquivos da pasta 
compartilhada quando acessa através do computador local em C:\Docs. Permissões de 
compartilhamento, não impedem o acesso ao conteúdo da pasta localmente, isto é, se 
um usuário fizer o logon no computador onde está a pasta compartilhada, este usuário 
terá acesso a todo o conteúdo da pasta, a menos que as "Permissões NTFS" estejam 
configurados de acordo. Então a solução é instruir o gerente a modificar as permissões 
de compartilhamento em MyDocs para que o grupo Usuários tenha permissões de leitura 
e alteração. 
 
Observação 
Permissões de compartilhamento somente têm efeito quando o usuário está acessando a 
pasta através da rede, para acesso local, no próprio computador onde está a pasta, as 
permissões de compartilhamento não tem nenhum efeito, é como se não existissem. 
 



 
8- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Um usuário na companhia está 
tentando instalar uma impressora em seu computador. 
 
 O usuário afirma que ele podia conectar a impressora a seu computador, 
porém o Windows exibe uma mensagem indicando que ele não possui 
permissão para instalar os drivers da impressora. 
 
 Você descobre que o usuário geralmente se loga em seu computador 
utilizando uma conta de usuário de domínio. No entanto, seu computador possui 
uma conta de usuário local que ele utiliza. Ambas as contas são membros do 
grupo local Usuários em seu computador, e nenhum outro grupos locais. Você 
confirma que o usuário tem permissão para ter uma impressora conectada 
localmente. 
 
 Você precisa se certificar que a impressora seja instala em seu 
computador. Sua solução não deve dar ao usuário  privilégios desnecessários em 
seu computador. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Fazer o usuário pertencer ao grupo Administradores local. Instruir o usuário a 
instalar a impressora. 
 B. Efetuar logon no computador do usuário utilizando uma conta que possui 
privilégios administrativos. Instalar a impressora. 
 C. Instruir o usuário a procurar cópias do driver necessário do Windows Update. 
Instruir o usuário a baixar o driver de dispositivo e instalar a impressora. 
 D. Instruir o usuário a efetuar logon no computador utilizando uma conta de 
usuário local ao invés da conta de usuário antiga do domínio. Instruir o usuário a instalar 
a impressora. 
 
 
 Resposta: B 
 
Explicação: Efetuar logon no computador do usuário utilizando uma conta que possui 
privilégios administrativos, em seguida instalar a impressora é a opção na qual o 
problema será resolvido sem ter que dar ao usuário privilégios desnecessários.  
 
9- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um usuário 
em sua companhia conecta um disco rígido externo IEEE 1394 (firewire) em seu 
computador. 
 
 O usuário informa que quando tenta utilizar o disco rígido externo, o 
disco rígido não liga. O usuário informa que o disco rígido deveria ser 
alimentado pela porta IEEE 1394. Mais adiante ele afirma que seguiu as 
instruções que acompanham o disco, e conectou o disco rígido ao computador 
utilizando uma porta IEEE 1394 de 4 pinos utilizando um cabo adaptador de 6 
pinos para 4 pinos. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa utilizar o disco rígido. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Obter uma fonte de alimentação externa para o disco rígido. 
 B. Desinstalar e reinstalar os drivers de dispositivo fornecido com o disco rígido. 



 C. Obter um hub IEEE 1394 alimentado pelo barramento. 
 D. Utilizar um cabo de 6 pinos para 6 pinos que possui um adaptador de 6 pinos 
para 4 pinos para conectar o disco rígido ao computador. 
 
 
 Resposta: A 
 
 
10- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. A companhia utiliza 
um servidor DHCP para atribuir endereços IP a todos os computadores clientes. 
 
 O usuário relata que quando tenta conectar a qualquer website na 
internet enquanto está utilizando seu computador no escritório, o Internet 
Explorer exibe a seguinte mensagem de erro: "A Página não pode ser exibida". 
Você descobre que ele seguiu as instruções de seu provedor de internet para 
fazer diversas alterações no Internet Explorer em seu computador portátil, para  
que ele pudesse entrar na internet a partir de casa. 
 
 Você verifica que o Internet Explorer possui as configurações corretas de 
Proxy. Você instrui o usuário a "pingar" um computador na internet utilizando 
seu endereço IP. O usuário informa que pode "pingar" com sucesso o outro 
computador. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa conectar a websites 
utilizando o Internet Explorer em seu computador. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Utilizar as Opções da Internet no Painel de Controle para configurar o nível de 
segurança para a zona de segurança da Internet para Médio. 
 B. Utilizar as Opções da Internet no Painel de Controle para adicionar as URLs 
para os websites que ele precisa acessar para a zona de segurança Sites Confiáveis 
 C. Selecionar o botão de opção Endereço IP Privado Automático na guia 
Configuração Alternativa da página de propriedades TCP/IP. 
 D. Selecionar o botão de opção Obter Endereços dos Servidores DNS 
Automaticamente na página de propriedades do TCP/IP. 
 
 
 Resposta: D 
 
Explicação: O problema é nas configurações do endereço IP do servidor DNS. 
Possivelmente as configurações feitas pelo usuário com instruções de seu Provedor de 
Internet deve ter alterado as configurações corretas para o computador obter o endereço 
IP dos Servidores DNS Automaticamente nas Propriedades de conexão em Propriedades 
de Protocolos TCP/IP. Observe a figura abaixo: 
 



 
 
11- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário afirma que o Microsoft Outlook não consegue se comunicar o 
servidor Microsoft Exchange da companhia, com o nome de Mail1. Você pode 
"pingar" o Mail1 com sucesso a partir de seu computador utilizando o nome 
mail1. 
 
 Você utiliza a Assistência Remota para conectar ao computador do 
usuário e verifica que o computador pode "pingar" com sucesso o servidor Mail1 
utilizando seu endereço IP. 
 
 Você precisa se certificar de que o usuário possa utilizar o Outlook. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Configurar o endereço IP correto no computador do usuário. 
 B. Configurar o endereço correto do servidor DNS no computador do usuário. 
 C. Pedir a um administrador para configurar o endereço IP correto em Mail1.   

D. Pedir a um administrador para configurar o endereço IP correto do servidor 
DNS no servidor Mail1. 

 
 
 Resposta: B 
Explicação: Se o usuário consegue pingar o servidor Mail1 pelo endereço IP, mas não 
consegue se comunicar com o servidor Mail1 pelo nome, o problema é nas configurações 
do endereço do Servidor DNS. Configurar o endereço correto do servidor DNS no 
computador do usuário resolverá o problema. 
 
12- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 



 Um usuário informa que não consegue acessar quaisquer recursos de 
rede. Você descobre que ele pode efetuar logon em seu computador sem 
quaisquer erros. No entanto, quando o usuário tenta acessar recursos de rede, 
recebe a seguinte mensagem: "O Windows  não pode alcançar o recurso de 
rede". 
 
 Você pede ao usuário para executar o comando ipconfig/allcommand em 
seu computador. Os resultados são mostrados abaixo: 
 

 
 
 Qual é a causa mais provável do problema? 
 
 A. Um servidor DHCP está indisponível. 
 B. O tipo de nó TCP/IP está incorreto. 
 C. A sub-máscara de rede TCP/IP está incorreta. 
 D. O hostname do computador está em conflito com outro nome de computador. 
 
 
 Resposta: A 
 
Explicação: Como podemos observar na figura, o usuário está recebendo um endereço IP 
com os iniciais 169.254 e se você selecionar Atribuir endereços TCP/IP 
automaticamente usando DHCP, mas não houver um servidor DHCP disponível, será 
atribuído um endereço aleatório do intervalo 169.254.0.1 a 169.254.255.254. 
 
Um computador com Windows configurado para usar DHCP pode se auto-atribuir um 
endereço IP (Internet Protocol) se um servidor DHCP não estiver disponível. Por 
exemplo, isso pode ocorrer em uma rede sem um servidor DHCP, ou em uma rede se um 
servidor DHCP estiver desativado temporariamente para manutenção.  
 
O IANA (Internet Assigned Numbers Authority) reservou 169.254.0.0-169.254.255.255 
para Automatic Private IP Addressing. Como resultado, o APIPA fornece um endereço que 
não irá conflitar com endereços roteável. 
 
Após o adaptador de rede ter recebido um endereço IP, o computador pode usar o 
TCP/IP para se comunicar com qualquer outro computador conectado à mesma LAN e 
que também esteja configurada para APIPA ou possua o endereço IP configurado 



manualmente para o intervalo de endereço 169.254.x.y (no qual x.y é o identificador 
exclusivo do cliente) com uma máscara de sub-rede de 255.255.0.0. Observe que o 
computador não pode se comunicar com computadores em outras sub-redes, ou com 
computadores que não usam endereçamento de IP privado automático. O 
endereçamento de IP privado automático está ativado por padrão. 
 
O Windows XP utiliza o endereçamento IP particular automático (APIPA) para 
automatizar a configuração do protocolo Internet (IP) das conexões de rede.  
 
Por padrão, o computador primeiro tenta contatar um servidor DHCP na rede e obter 
dinamicamente a configuração para cada conexão de rede instalada, como a seguir: 
 

• Se um servidor DHCP for alcançado e a configuração concedida for bem-sucedida, 
a configuração do TCP/IP estará concluída.  

 
• Se um servidor DHCP não for alcançado, após aproximadamente 60 segundos, ou 

se a configuração concedida falhar, o computador usará a configuração da guia 
Configuração alternativa para determinar se o endereçamento APIPA será 
usado para configurar automaticamente o TCP/IP ou para utilizar a configuração 
alternativa para TAGTCP/IPTAG. Se esse endereçamento for usado, o Windows XP 
utilizará um endereço no intervalo de endereços IP do APIPA (de 169.254.0.1 a 
169.254.255.254) e a máscara de sub-rede será definida como 255.255.0.0.  

 
O intervalo de endereços IP (de 169.254.0.1 a 169.254.255.254) usado para o APIPA 
será reservado pela autoridade de números atribuídos da Internet (IANA). Qualquer 
endereço IP nesse intervalo não é usado na Internet.  
 

Exemplos de onde o APIPA pode ser útil 

Exemplo 1: Nenhum endereço IP anterior e nenhum servidor DHCP 

Quando seu computador com Windows (configurado para DHCP) está inicializando, ele 
transmite três ou mais mensagens de "descoberta". Se um servidor DHCP não responder 
após a transmissão de diversas mensagens de descoberta, o computador com Windows 
se auto-atribuirá um endereço Classe B (APIPA). Então o computador com Windows 
exibirá uma mensagem de erro ao usuário do computador (uma vez que nunca recebeu 
um endereço IP de um servidor DHCP). O computador com Windows enviará então uma 
mensagem de descoberta a cada três minutos na tentativa de estabelecer comunicações 
com um servidor DHCP.  

Exemplo 2: Endereço IP anterior e nenhum servidor DHCP 

O computador verifica em busca do servidor DHCP e se não encontrar, faz uma tentativa 
para contatar o gateway padrão. Se o gateway padrão responder, o computador com 
Windows reterá o endereço IP concedido anteriormente. No entanto, se o computador 
não receber resposta do gateway padrão ou se nenhum tiver sido atribuído, ele usará o 
recurso de endereçamento de IP privado automático para se auto-atribuir um endereço 
IP. Uma mensagem de erro é apresentada ao usuário e mensagens de descoberta são 
transmitidas a cada 3 minutos. Uma vez que um servidor DHCP aparece, uma mensagem 
é gerada afirmando que as comunicações foram estabelecidas novamente com um 
servidor DHCP.  

Exemplo 3: A concessão expira e não há servidor DHCP 

O computador com Windows tenta estabelecer novamente a concessão do endereço IP. 
Se o computador não localizar um servidor DCHP, ele se auto-atribui um endereço IP 
após gerar uma mensagem de erro. O computador, então, transmite uma mensagem de 
descoberta a cada 3 minutos até que um servidor DHCP apareça. Uma mensagem é 
gerada afirmando que as comunicações foram estabelecidas com o servidor DHCP.  
 



 
13- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuário informa que não consegue conectar à internet enquanto está 
no escritório. Você descobre que sempre que ele abre o Internet Explorer 
enquanto está no escritório, a caixa de diálogo Conexão Dial-Up aparece. A 
caixa de diálogo Conexão Dial-up é configurada para conectar a conta que ele 
usa para acessar a internet a partir de casa. Ele criou uma conexão à internet 
dial-up e configurou o Internet Explorer para conectar ao seu provedor de 
internet. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa conectar à internet no 
escritório e em casa quando abre o Internet Explorer. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer nas Opções de Internet no 
Painel de Controle? 
 
 A. Selecionar a caixa de verificação Detectar Configurações Automaticamente nas 
configurações de rede. 
 B. Selecionar o botão de opção Nunca Discar uma Conexão na guia Conexões. 
 C. Selecionar a caixa de verificação Usar servidor Proxy para Rede Local nas 
configurações de rede. 
 D. Selecionar o botão de opção Discar Sempre que não houver Conexão na guia 
conexões. 
 
 
 Resposta: D 
 
 
14- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e um aplicativo proprietário 
chamado App1. 
 
 Um usuário informa que o atalho na área de trabalho para o App1 não 
executa mais o aplicativo. O usuário afirma que recentemente moveu a pasta de 
programas do App1 do drive C para o drive D. Ele afirma que utilizou a mesma 
estrutura de pasta para mover o conteúdo para o drive D. 
 
 Você tenta executar App1 utilizando o arquivo executável localizado no 
drive D, porém o aplicativo continua falhando para executar. 
 
 Você precisa se certificar que o aplicativo funcione  com os arquivos de 
programas localizados no drive D do computador do usuário. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. instruir o usuário a modificar o atalho para usar a nova estrutura de pastas 
localizada no drive D. 
 B. Instruir o usuário a Deletar o atalho na área de trabalho. Então pedir a um 
administrador para reinstalar o App1 no drive D. 
 C. Instruir o usuário a apagar o atalho da área de trabalho. Então instruir o 
usuário a criar novo atalho que o utiliza a nova estrutura de passas localizada no drive D. 
 D. Pedir a um administrador para apagar o perfil de usuário atual. Instruir o 
usuário a efetua logon em seu computador e executar o App1. 
 



 
 Resposta: B 
 
Explicação: O usuário moveu os arquivos do aplicativo do drive C para o drive D e isso 
causou o erro para o aplicativo não funcionar. Naturalmente que seria necessário instruir 
o usuário a deletar o atalho na área de trabalho e pedir para o administrador reinstalar o 
aplicativo no drive D.  
 
15- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 Um usuário em sua companhia quer instalar o Microsoft Office XP em seu 
novo computador. Ele executa o Setup do Office. No entanto, o Setup falha e 
aborta a instalação. 
 
 Você precisa executar novamente o Setup do Office no computador do 
Usuário e observar o processo de instalação. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Instruir o usuário a visitar o site Microsoft Office Products Updates, e selecionar 
a opção de rastrear o computador para atualizações. 
 B. Conectar ao computador do usuário utilizando a Assistência Remota. Instruir o 
usuário a remover o Office utilizando Adicionar ou Remover Programas no Painel de 
Controle. Utilize Adicionar e Remover Programas em seu computador para configurar o 
Office. 
 C. Conecte ao computador do usuário utilizando a janela de Assistência Remota, 
retorne ao Setup do Office conectando a um ponto de instalação baseado na rede e 
clique duas vezes no arquivo .msi apropriado. 
 D. Pare e reinicie o serviço Windows Installer remotamente no computador do 
usuário. Utiliza o utilitário de linha de comando do Windows Installer para reexecutar o 
Setup do Office. 
 
 
 Resposta: C 
 
 
16- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Outlook Express como 
o cliente de e-mail padrão. 
 
 Um usuário relata que não está recebendo imediatamente todas as suas 
mensagens de e-mail. O usuário relata que quando clica no botão Enviar e 
Receber tudo, ele então recebe as mensagens de e-mail. Ele também relata que 
quando reinicia o Outlook Express, recebe as mensagens de e-mail. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário recebe suas novas mensagens de 
e-mail mais rapidamente. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Configurar a autenticação de usuário para o servidor de e-mail de saída. 
 B. Configurar o Outlook Express para lembrar da senha do usuário.  
 C. Criar uma regra de e-mail para processar todas as mensagens. 
 D. Reduzir o intervalo para a checagem das mensagens novas. 
 E. Reduzir a prioridade de processo para o Outlook Express. 
 



 Resposta: D 
 
Explicação: No Outlook Express, Ferramentas, Opções, na guia Geral, em 
Enviar/receber mensagens selecione a opção Verificar se há mensagens a cada... 

e entre com a numero de minutos desejado que atenda a suas necessidades. Essa opção 
especifica se deve ser verificado se há novas mensagens no servidor de email no 
intervalo de minutos especificado. Também envia, ao mesmo tempo, todas as 
mensagens da caixa de saída. Se você desmarcar essa caixa de seleção, só será possível 
verificar se há novas mensagens clicando no menu Ferramentas e, em seguida, 
clicando em Enviar e receber. Observe a figura abaixo: 

 

 
 
 
17- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuário informa que sempre que digita http://www.contoso.com na 
barra de endereços, recebe a seguinte mensagem de erro: "Suas configurações 
atuais de segurança proíbem a execução de controles ActiveX nesta página". 
 
 Você confirma que o acesso a www.contoso.com não está bloqueado pelo 
firewall da companhia. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer nas Opções de Internet no 
Painel de Controle? 
 
 A. Configurar as opções de privacidade para Baixo. 



 B. Adicionar www.contoso.com à lista de Sites Confiáveis 
 C. Selecionar a caixa de verificação "Verificar Assinaturas em Programas 
Descarregados" na guia Avançado. 
 D. Selecionar a caixa de verificação "Exceder o manuseio Automático de Cookies" 
na caixa de diálogo Opções Avançadas de Privacidade. 
 
 
 Resposta: B 
 
Consultar: 

http://support.microsoft.com/kb/174360/pt-br  
 
18- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Um usuário na companhia acessa freqüentemente o website da Fabrikam, 
Inc. O usuário informa que propagandas pop-up sempre aparecem quando 
visualiza o website www.fabrikam.com. 
 
 Você precisa se certificar que propagandas pop-up não apareçam quando 
o usuário conecta ao site www.fabrikam.com. Sua solução deve certificar que o 
que quaisquer alterações não afetem a aparência dos websites. 
 
 O você deveria instruir o usuário a fazer nas opções da Internet no painel 
de controle? 
 
 A. Configurar o nível de segurança da zona Internet para Alto. 
 B. Adicionar a URL www.fabrikam.com à zona de segurança de sites restritos, e 
desabilitar Active Scripting para esta zona. 
 C. Adicionar a URL www.fabrikam.com às configurações de privacidade para 
websites, e bloquear cookies para este endereço. 
 D. Adicionar a URL www.fabrikam.com à zona de segurança Intranet local, e 
configurar o nível de segurança para médio. 
 
 
 Resposta: B 
 
Consultar: 

http://support.microsoft.com/kb/308446/pt-br  
 
 
19- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como navegador de internet. 
 
 Uma política escrita da companhia proíbe websites de salvarem cookies 
em computadores clientes se o website não possui uma plataforma para 
políticas de privacidade Privacy Preferences (P3P). Websites que possuem uma 
política P3P poderão salvar cookies. 
 
 Você precisa configurar cada computador cliente para que seja 
compatível com a política escrita. 
 
 O que você deveria fazer nas opções da Internet no painel de controle? 
 
 A. Configurar as opções de privacidade para Alto 



 B. Configurar as opções de segurança para Médio 
 C. Configurar as opções personalizadas de segurança para a zona Sites Confiáveis 
para Alto. 
 D. Configurar as opções de segurança personalizadas para a zona Sites Restritos 
para Médio. 
 
 
 Resposta: A 

Suporte para os padrões P3P (Plataforma para preferências de privacidade) 
Uma nova guia Privacidade foi adicionada às Opções da Internet para definir o nível de 
privacidade que você deseja quando navega, especificando se os hosts da Web podem 
coletar informações de cliente por meio de cookies. O Internet Explorer 6 implementa a 
especificação de diretiva compacta do P3P versão 1.0 para reunir metadados sobre o uso 
pretendido das informações de cookie de um site. Após o metadado ser coletado, o 
Internet Explorer decide se aceita ou rejeita cookies em cada site da Internet ou restrito 
que você visita (com base nas preferências especificadas na guia Privacidade).  
 
Observação Todo cookie é aceito automaticamente na Intranet Local e nas zonas de 
sites Confiáveis e é bloqueado na zona de sites Restritos. 
 
Consultar: 
http://support.microsoft.com/kb/293513/pt-br#E0VF0ACAAA  
 
 
20- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. A o 
companhia utiliza um servidor Microsoft Exchange 2003 para todos os serviços 
de mensagem. 
 
 Um usuário informa que o Microsoft Outlook não está funcionando 
devidamente em seu novo computador. O Outlook não funcionava perfeitamente 
no seu computador antigo. O usuário informa que consegue enviar e receber e-
mail normalmente, porém não consegue acessar seu calendário, tarefas, 
noticiário, ou contatos. Os ícones para estes recursos estão disponíveis, mas 
nenhum dos dados dele aparecem no Outlook. 
 
 O usuário conecta à sua caixa de entrada utilizando o Outlook Web Access 
verifica que seu calendário, tarefas, noticiário, e contatos estão disponíveis. 
 
 Você precisa se certificar que todos os recursos do Outlook funcionam no 
novo computador do usuário. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Configurar o computador do usuário para acessar e-mail como um cliente 
IMAP4. 
 B. Configurar o computador do usuário para acessar e-mail como um cliente 
Exchange. 
 C. Instruir o usuário a copiar o arquivo .ost de seu computador antigo para seu 
computador novo, sobre e escrevendo o arquivo .ost em seu computador novo. 
 D. Instruir o usuário a copiar o arquivo .pst de seu computador antigo para seu 
computador novo. Então instruir o usuário a abrir o arquivo .pst no Outlook em seu 
computador novo. 
 
 
 Resposta: B 



 
 
21- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário na companhia recebe um computador que havia sido utilizado 
por outro usuário. O novo usuário  não possui quaisquer documentos salvos o u 
informações pessoais no computador. 
 
 O novo o usuário informa que o Office está configurado com as 
personalizações da Barra de Ferramentas, Opções de ortografia e gramática, e 
outras preferências do usuário anterior. 
 
 Você precisa restaurar o Office para suas configurações padrão no 
computador do usuário o quanto antes possível. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Instruir o usuário a selecionar Detectar e Reparar... a partir do menu ajuda em 
um aplicativo do Office. 
 B. Instruir o usuário a remover o Office e reinstalá-lo utilizando Adicionar ou 
Remover Programas no Painel de Controle 
 C. Criar uma nova conta de usuário local no computador para este usuário, e 
instruir o usuário a efetuar logon utilizando esta nova conta. 
 D. Deletar remotamente a chave de registro 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office no computador do usuário. 
 
 Resposta: C 
Explicação: Criar uma nova conta de usuário local no computador para este usuário, e 
instruir o usuário a efetuar logon utilizando esta nova conta irá criar um novo perfil de 
usuário com novas configurações.  
 
 
22- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário em sua companhia utilizam um computador que executa 
ambos Windows 98 e Windows XP Professional em uma configuração de dupla 
inicialização. O usuário informa que um aplicativo está disponível no menu 
iniciar quando ele executa o Windows 98, mas não está disponível no menu 
iniciar quando ele executa o Windows XP Professional. 
 
 Você precisa se certificar que o aplicativo irá executar tanto no Windows 
98 quanto no o Windows XP Professional. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Pedir a um administrador para instalar o aplicativo quando o computador 
estiver executando o Windows XP Professional. 
 B. Pedir a um administrador para reinstalar o aplicativo quando o computador 
estiver rodando com Windows 98. Então instruir o administrador a selecionar a opção 
para instalar para todos os usuários (AllUsers) durante a instalação. 
 C. Instruir o usuário a iniciar o computador com o Windows XP Professional 
executando. Instruí-lo a criar um atalho para o arquivo executável do aplicativo 
localizado na estrutura de pasta do Windows98. Então instruir o usuário a selecionar a 
caixa de verificação Executar em espaço de memória separado. 
 D. Instruir o usuário a iniciar o computador com o Windows XP sendo executado. 



Instruir o usuário a criar um atalho para o arquivo executável do aplicativo localizado na 
estrutura de pastas do Windows 98. Então instruí-lo a configurar a guia modo de 
compatibilidade para executar o aplicativo sob o Windows 98. 
 
 
 Resposta: A 
Explicação: Instalar o aplicativo quando o computador estiver executando o Windows XP 
Professional atenderá a necessidade do usuário. 
 
 
23- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. 
 
 Um dos computadores clientes é usado por múltiplos usuários e possui 
um novo aplicativo que precisa estar disponível a todos os usuários do 
computador. 
 
  Um usuário deste computador relata que  não têm acesso ao App1, e nem 
pode executar o executável do App1 localizado na pasta Arquivos de programas. 
Você descobre que somente o usuário que instalou o App1 pode utilizá-lo. 
 
 Você precisa se certificar que cada usuário que efetue logon no 
computador cliente possa rodar o App1. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Reinstalar o App1 utilizando a opção AllUsers. 
 B. Reparar App1 utilizando Adicionar ou Remover Programas no Painel de 
Controle. 
 C. Configurar uma restrição de software para no computador cliente.. 
 D. Criar um novo perfil de usuário para cada usuário copiando o perfil Default 
User. 
 
 
 Resposta: A 
Explicação: Reinstalar o App1 utilizando a opção AllUsers resolverá o problema.  
 
 
24- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Cada 
computador possui um dispositivo de CD-RW, que é utilizado para fazer cópias 
de segurança de arquivos pessoais e para transferir arquivos grandes aos 
clientes. 
 
 Um usuário informa que quer utilizar o dispositivo de CD-RW para colocar 
arquivos de diferentes pastas em um CD. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa colocar arquivos de 
diferentes pastas em um CD. 
 
 O que você deveria instruir o usuário a fazer? 
 
 A. Utilizar o Assistente para Transferência de Arquivos e Configurações 
 B. Clicar com o botão direito nos arquivos e escolher a opção enviar. 
 C. Utilizar a opção Sincronizar a partir do menu iniciar 
 D. Criar um atalho para cada arquivo na pasta Meus Documentos 
 



 
 Resposta: B 
 
Explicação: Clicar com o botão direito nos arquivos e escolher a opção enviar, atenderá 
a necessidade do usuário. 
 
 
25- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. Um o 
usuário recebe um documento chamado Mechanical.vsd de um cliente. O 
documento contém desenhos mecânicos para um novo desenvolvimento de 
produto. 
 
 O usuário relata que o documento não abre em seu computador. O 
usuário afirma que não precisa modificar o documento. Você não possui 
autoridade para comprar novos programas ou novas licenças de programa. 
 
 Você precisa se certificar que o usuário possa abrir e visualizar o 
documento. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A. Abrir o documento utilizando o visualizador de foto e fax do Windows 
 B. Abrir um novo documento do Microsoft Paint. Arrastar o arquivo para o 
documento do Paint. 
 C. Abrir um novo documento do Microsoft Word. arrastar o arquivo para o 
documento do Word . 
 D. Baixar e instalar o Microsoft Visio Viewer a partir do site do centro de Download 
do Microsoft Office. 
 
 
 Resposta: D 
 
Explicação: Baixar e instalar o Microsoft Visio Viewer a partir do site do centro de 
Download do Microsoft Office fará com que o usuário possa visualizar arquivos criados 
pelo Visio. 
 
O Visio Viewer 2003 permite que qualquer pessoa exiba desenhos e diagramas do Visio 
(criados com o Visio 5, 2000, 2002 ou 2003) no navegador da Web Microsoft Internet 
Explorer versão 5.0 ou posterior.  
 
Os usuários do Visio podem distribuir desenhos e diagramas livremente para os membros 
da equipe, parceiros, clientes ou outras pessoas, mesmo se os destinatários não 
possuírem o Visio instalado em seus computadores. O Internet Explorer também permite 
impressão, embora ela seja limitada à parte do desenho que estiver em exibição.  
 
Com o Visio Viewer, os usuários podem usufruir dos benefícios de usar os desenhos, os 
gráficos e as ilustrações do Visio no ambiente da Web. Ele é muito útil para equipes que 
precisam trabalhar em colaboração a partir de locais diferentes.  
 
Exibir desenhos do Visio é tão simples quanto clicar duas vezes no desenho (arquivos 
com extensão .VSD, .VSS, .VST, .VDX, .VSX ou .VTX) no Gerenciador de Arquivos do 
Windows. O Internet Explorer abrirá o Visio Viewer que processará o desenho na janela 
do navegador. Você pode, em seguida, criar uma panorâmica e aplicar zoom na janela do 
desenho usando os botões da barra de ferramentas, os atalhos do teclado ou os itens de 
menu clicando com o botão direito do mouse. Além disso, você pode ver as propriedades 
de qualquer forma, abrindo a caixa de diálogo Propriedades e Configurações e 



selecionando a forma. Algumas configurações de processamento e exibição estão 
disponíveis na guia Configurações de Exibição da caixa de diálogo Propriedades e 
Configurações. E ainda, a visibilidade das camadas de desenho e as cores podem ser 
definidas na guia Configurações da Camada. A visibilidade de anotações e as cores 
podem ser definidas na guia Configurações da Marcação.  
 
Observações 
 

• É fornecido suporte para os arquivos Visio Binary (.VSD) e XML (.VDX).  
• O Visio Viewer é implementado como um controle ActiveX que carrega e processa 

os desenhos do Visio no Internet Explorer. 
• Problemas e limitações conhecidos estão documentados no arquivo Leiame 

instalado com o produto. 
 
 
26- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional. Todos os usuários utilizam 
Microsoft Internet Explorer como seu navegador de Internet. 
 
 Um o usuário informa que recentemente executou o Internet Explorer no 
computador de outro usuário. Quando ele começou a digitar um endereço de um 
website na barra de endereços, o Internet Explorer tentou automaticamente 
completar o endereço que ele digitou na barra de endereços. O usuário solicita 
que este recurso seja habilitado em seu computador também. 
 
 Você precisa se certificar que quando o usuário digitar um endereço na 
barra de endereços, o Internet Explorer tenta a automaticamente completar o 
endereço para ele. 
 
 O que você deveria instruir o usuário  a fazer nas opções de Internet no 
painel de controle? 
 
 A. Selecionar a caixa de verificação Exibir URLs Amigáveis na guia avançado 
 B. selecionar a caixa de verificação Utilizar Auto Completar na guia avançado 
 C. aumentar a quantidade de dias para manter páginas web a pasta de histórico 
na guia geral 
 D. Desabilitar a opção "Não Pesquisar a Partir da Barra de Endereço" na guia 
avançado selecionando Exibir Resultados, e a opção ir para o site mais parecido. 
 
 
 Answer: B 
Observe a figura abaixo:  



 
 
 
 
27- Você é um técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Office XP. 
 
 Um usuário informa que os aplicativos do Office exibem characteres 
animados quando ele acessa ajuda. O usuário quer que o Office pare 
permanentemente de exibir o charactere de Ajuda. 
 
 Você precisa ajudar o usuário a configurar o Office para que o charactere 
não seja mais exibido. 
 
 O que você instruiria o usuário a fazer? 
 
 A. Clicar com o botão direito no charactere e selecionar Ocultar. 
 B. Deletar o arquivo DLL do Microsoft Agent localizado na pasta 
Windows\System32. 
 C. Selecionar Ocultar o Assistente do Office a partir do menu Ajuda em cada 
aplicativo do Office. 
 D. Clicar com o botão direito no charactere e selecionar Opções a partir do menu 
de contexto. Então desmarque a caixa de verificação Utilizar o Assistente do Office. 
 
 
 Resposta: D 
 
 
 
28- Você é o técnico de suporte da TestKing.com. 
 
 Um cliente executando o Windows XP Home Edition e o Microsoft Outlook 



Express informa que não consegue mais enviar mensagens de e-mail. Você 
verifica que ele consegue receber mensagens de e-mail com sucesso. 
 
 Quais informações você deveria fornecer ao cliente? 
 
 A. A correta configuração POP3 
 B. A correta configuração NNTP 
 C. A correta configuração SMTP 
 D. A correta configuração IMAP4 
 
 
 Resposta: C 
 
 
29- Você é o técnico de suporte da TestKing.com. Todos os computadores 
clientes executam o Windows XP Professional e Microsoft Outlook Express. Os 
usuários acessam as suas contas de e-mail a partir de casa e do trabalho. 
 
 Um usuário informa que mensagens de e-mail que ele lê em casa não 
estão no servidor quando ele acessa a sua conta de e-mail a partir do escritório. 
 
 Você precisa se certificar que todas as mensagens fiquem no servidor até 
que o usuário aos apague, independentemente se o usuário as leia em casa ou 
no escritório. 
 
 O que você deveria fazer? 
 
 A. Configurar o Outlook Express para usar IMAP. 
 B. Configurar o Outlook Express para usar POP3. 
 C. Configurar o Outlook Express no computador de casa e do escritório do usuário 
para usar o mesmo servidor SMTP. 
 D. Configurar o Outlook Express no computador de casa e do escritório do usuário 
para usar o mesmo servidor POP3. 
 
 
Resposta: A 
 
 


