
QUEM QUER SER INFORMÁTICO?! 

Quizz 



1. COMPLETA A FRASE: 

A informática consiste no tratamento ou 

processamento da informação utilizando 

meios automáticos, nomeadamente o 

computador ou sistemas informáticos. 

INFORMAÇÃO 

AUTOMÁTICOS 

COMPUTADOR 



2. REFERE 3 ÁREAS DE APLICAÇÃO DAS 
TIC 

Computador (Informática, Burótica) 

 

Comunicação (Telecomunicação, Telemática) 

 

Controlo e Automação (Robótica, CAD/CAM) 



3. VERDADEIRO OU FALSO? 

A telecomunicação designa a aplicação de 
meios informáticos no tratamento e 
circulação da informação em escritórios ou 
gabinetes administrativos. 

BURÓTICA 

FALSO!!! 



4. ESCOLHE A OPÇÃO CORRECTA 

Qual dos seguintes não é um serviço 
telemático: 

a) World Wide Web 

b) Computador 

c) E-mail 

d) Videoconferência 



5. COMPLETA A FRASE: 

 A telemática caracteriza-se pela conjugação de 

meios informação___ (computadores, 

modems, etc.) com meios de computador__ à 

distância (linhas telefónicas, satélites, etc.). 

INFORMÁTICOS 

COMUNICAÇÃO 



6. VERDADEIRO OU FALSO? 

As Tecnologias de Controlo e Automação 
caracterizam-se pela intervenção de meios 
informáticos no controlo de mecanismos e 
processos industriais. 

VERDADEIRO!!! 



7. PRINCIPAIS DOMÍNIOS DA ÁREA DE 
CONTROLO E AUTOMAÇÃO: 

Robótica 

 

CAD (Computer Assisted Design) 

 

CAM(Computer Aided Manufactoring) 



1. COMPLETA A FRASE: 

Hardware: Todos os dispositivos 

informação que constituem um automáticos 

computador___. 

Software: computador  que geram e 

controlam o automáticos para que o 

computador possa funcionar 

convenientemente. 

FÍSICOS SISTEMA 

INFORMÁTICO 

PROGRAMAS 

HARDWARE 



2. REFERE AS 4 PRINCIPAIS FUNÇÕES 
DO HARDWARE 

Entrada de Dados (Dispositivos de entrada) 

 

Processamento (CPU) 

 

Armazenamento (Memórias) 

 

Saída de Dados (Dispositivos de saída) 



3. VERDADEIRO OU FALSO? 

As principais componentes da Unidade 
Central de Processamento (CPU) são:   

 Unidade de Controlo (UC); 

 Unidade Lógica e Aritmética (ULA); 

 Registos; 

 Unidade de Comunicação Interna (UCI); 

 Barramento (BUS). 

VERDADEIRO!!! 



4. ESCOLHE A OPÇÃO CORRECTA 

Qual das seguintes não é uma memória 
primária: 

a) Cache 

b) DRAM 

c) Disco rígido 

d) EEPROM 

e) Flash 



5. COMPLETA A FRASE: 

 informação___  : Elemento mais 

importante de um computador com a 

função de permitir que o processador 

comunique com todos os periféricos 

instalados com maior velocidade e 

fiabilidade. 

MOTHERBOARD 



6. VERDADEIRO OU FALSO? 

Os dispositivos de saída são sistemas que 
permitem introduzir dados do exterior num 
sistema informático e posteriormente  
disponibilizá-los para que os possamos 
utilizar. 

FALSO!!! 

ENTRADA/SAÍDA 



7. ESCOLHE A OPÇÃO CORRECTA 

A unidade mínima de informação é: 

a) byte 

b) bit 

c) megabyte 

d) kilobyte 



8. INDICA 4 DISPOSITIVOS DE 
ENTRADA: 

Teclado 

Rato 

Câmara Digital 

Scanner 

 Joystick 

Leitor de Código de Barras 



9. ESCOLHE A OPÇÃO CORRECTA 

Qual dos seguintes não é um dispositivo 
apenas de saída: 

a) monitor 

b) videoprojector 

c) impressora 

d) modem 



10. INDICA 2 EXEMPLOS DE: 

Software de Sistema 

 MS-DOS 

 Windows 

 Linux/Unix 

 

Software de Aplicação 

 Processadores de texto 

 Jogos 

 Editores de Imagem 


