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1. Na internet, é possível estabelecer uma comunicação entre 

pessoas por meio de diferentes ferramentas digitais. Uma 

ferramenta de comunicação Síncrona permite: 

a. Que o usuário mande uma mensagem e a mesma seja armazenada 

em uma caixa de entrada permitindo a leitura do receptor 

posteriormente. 

b. Que os usuários estejam ao mesmo tempo realizando a co-

municação por meio da ferramenta, como é o caso dos co-

municadores Skype e hangouts. 

c. Apenas o envio de e-mails; 

d. Enviar apenas áudio; 
e. N.D.A. 

 

2. O correio eletrônico ou e-mail é uma ferramenta usada para 

enviar e receber mensagens de maneira instantânea através da 

Internet. É um serviço gratuito e é possível incluir foto-

grafias ou arquivos de todo tipo nas mensagens. Diante disso, 

o e-mail pode ser considerado: 

a. Uma ferramenta assíncrona, pois permite que o usuário 

mande uma mensagem e o receptor visualize e responda em 

um momento mais oportuno. Não havendo a necessidade de 

ambos os usuários estarem ao mesmo tempo diante da fer-

ramenta; 

b. Uma ferramenta síncrona, pois exige que o usuário mande 

uma mensagem e o receptor visualize e responda no mesmo 

instante; 

c. Uma ferramenta síncrona, pois exige que o usuário esteja 

em frente a câmera para que o receptor da imagem possa 

visualiza-lo em tempo real; 

d. Uma ferramenta assíncrona, pois exige que o usuário esteja 

falando ao microfone para que o receptor da imagem possa 

ouvi-lo em tempo real; 

e. N.D.A. 

 

3. Na internet, é possível estabelecer uma comunicação entre 

pessoas por meio de diferentes ferramentas digitais. Uma 

ferramenta de comunicação Assíncrona permite: 

a. Que o usuário mande uma mensagem e o receptor deva obri-

gatoriamente visualizar e responder no mesmo instante. 
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b. Que os usuários estejam ao mesmo tempo realizando a co-

municação por meio da ferramenta, como é o caso dos co-

municadores Skype e hangouts. 

c. Que o emissor envie uma mensagem ao receptor, o qual 

poderá ler e responder esta mensagem em outro momento. 

d. Enviar apenas áudio; 

e. N.D.A. 

 

4. Sobre o e-mail ou correio eletrônico, é possível afirmar 

que: 

I – É possível enviar somente 

mensagem com texto; 

II – Não é possível enviar 

arquivos anexados as mensa-

gens; 

III – É possível formatar a 

cor do texto da mensagem a 

ser enviada. 

 

a. Os itens I e II são falsos; 
b. O item II é verdadeiro; 
c. Os itens I e III são fal-
sos; 

d. O item III é falso; 
e. Os itens I, II e III são 
falsos; 

 

5. O Skype é um software que permite comunicação pela Internet 

através de conexões de voz e vídeo, criado por Janus Friis 

e Niklas Zennstrom. Diante disso, esta ferramenta pode ser 

considerada: 

a. Uma ferramenta assíncrona, pois permite que o usuário 
mande uma mensagem e o receptor visualize e responda em 

um momento mais oportuno. Não havendo a necessidade de 

ambos os usuários estarem ao mesmo tempo diante da fer-

ramenta; 

b. Uma ferramenta assíncrona, pois exige que o usuário mande 

uma mensagem de texto e o receptor visualize e responda 

no mesmo instante; 

c. Uma ferramenta síncrona, pois exige que o usuário esteja 

em frente a câmera com um microfone para estabelecer uma 

comunicação em tempo real com outro usuário; 

d. Uma ferramenta assíncrona, pois exige que o usuário es-

teja falando ao microfone para que o receptor da imagem 

possa ouvi-lo em tempo real; 

e. N.D.A. 
 

6. Um fórum de discussão é uma ferramenta para páginas de In-

ternet destinada a promover debates por meio de mensagens 

publicadas abordando uma mesma questão. Diante disso, esta 

ferramenta pode ser considerada: 

a. Uma ferramenta assíncrona, pois exige que o usuário 

mande uma mensagem de texto e o receptor visualize e res-

ponda no mesmo instante; 
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b. Uma ferramenta assíncrona, pois permite que o usuário 

mande uma mensagem de texto e o receptor visualize e res-

ponda no momento mais oportuno; 

c. Uma ferramenta síncrona, pois exige que o usuário mande 

uma mensagem de texto e o receptor visualize e responda no 

mesmo instante; 

d. Uma ferramenta síncrona, pois exige que o usuário mande 

uma mensagem de texto e o receptor visualize e responda no 

momento mais oportuno; 

e. N.D.A. 

 

7. Sobre a ferramenta chat, é possível afirmar que: 

I – Trata-se de uma ferra-

menta assíncrona, pois per-

mite que o usuário mande uma 

mensagem de texto e o recep-

tor visualize e responda no 

momento mais oportuno; 

II – Trata-se de uma ferra-

menta síncrona, pois exige 

que o usuário mande uma men-

sagem de texto e o receptor 

visualize e responda no 

mesmo instante; 

III – Trata-se de uma ferra-

menta síncrona, pois exige 

que o usuário mande uma men-

sagem de texto e o receptor 

visualize e responda no mo-

mento mais oportuno; 

 

a. Os itens I e III são ver-
dadeiros; 

b. O item II é falso; 
c. Os itens I e II são verda-
deiros; 

d. O item II é verdadeiro; 
e. Os itens I, II e III são 
falsos; 

 

8. O Gmail (também Google Mail) é um serviço gratuito de webmail 

criado pela Google em 2004. Neste sentido, podemos afirmar 

que: 

a. Através desse serviço, é possível apenas enviar mensa-

gens de texto; 

b. Podemos acessar a caixa de entrada do e-mail de qual-
quer pessoa sem a necessidade de login e senha; 

c. É possível enviar apenas mensagens de áudio; 

d. Trata-se de uma ferramenta de criação de blogs; 

e. A ferramenta permite o envio de mensagens contendo vá-

rios tipos de arquivos, tais como: texto, áudio, ví-

deos, etc. 

9. A organização de um blog é parecida com um fórum. Isso porque 
a principal função do blog é disponibilizar conteúdos que 

podem ser acessados no momento mais oportuno. Estes conteú-

dos podem ter os mais diferentes formatos, tais como: vídeos, 
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áudios, textos, links, sugestões de leitura, entre outros.  

Após a postagem no blog, é comum que haja um espaço para 

comentários. Ali, cabe aos leitores despejarem as suas im-

pressões sobre o que foi lido e tirarem suas dúvidas. Diante 

disso, é correto afirmar que: 

a. O blog pode ser considerado uma ferramenta assíncrona; 
b. Trata-se de uma ferramenta de comunicação síncrona; 
c. O blog tem por finalidade disponibilizar um servidor 

de e-mail para que os usuários possam enviar mensagens 

pela internet; 

d. Trata-se de uma rede social; 
e. O blog permite apenas disponibilizar textos para que 

os alunos possam baixar e ler em seu computador ou 

dispositivo móvel; 

 

10. Um correio eletrônico ou e-mail, é um método que permite 

compor, enviar e receber mensagens através de sistemas ele-

trônicos de comunicação. O termo "e-mail" é aplicado prin-

cipalmente a sistemas que utilizam a Internet para troca de 

mensagens. Diante disso, é correto afirmar que: 

a. É possível enviar um e-mail sem estar conectado a in-

ternet; 

b. Para enviar uma mensagem para uma pessoa que está em 

outra cidade utilizando um servidor de e-mail, é ne-

cessário que o remetente esteja conectado a internet; 

c. Um endereço de e-mail serve apenas para efetuar o 

acesso ao perfil no facebook; 

d. É necessário entrar em um site de busca para enviar um 

e-mail; 

e. Pode-se enviar e-mails apenas através de dispositivos 

moveis como o celular; 

 


