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Exercícios de fixação

1) Quantos hosts podem ser endereçados com um bloco IP 200.23.16.0/20? Como podemos montar 8 
sub-redes a partir deste bloco de endereços IP?

2) Um  provedor  de  serviços  possui  cerca  de  2000  clientes  cadastrados  atualmente.  Porém  um 
levantamento realizado recentemente pelo administrador da rede constatou que nunca mais do que 
450 clientes estão on-line ao mesmo tempo. Qual o bloco de endereços IP na forma a.b.c.d/x deve 
ser contratado pelo ISP, considerando o estudo realizado pelo administrador da rede?

3) Quantas estações uma rede 223.1.0/24 suporta?

4) Uma rede com bloco de IPs 200.23.16.0/20 deseja montar 8 subredes. Mostre como isso é possível 
e como ficaria os endereços de cada uma dessas subredes.

5) Explique o funcionamento do NAT. Qual sua principal vantagem?

6) Qual é o papel do serviço DNS e como ele é utilizado?

7) Porque o DNS não é centralizado?

8) O que são consultas recursivas e interativas em uma consulta DNS?

9) Quais são os tipos de registros DNS? Quais são as diferenças entre eles?

10) Como é a estrutura do DNS? Defina cada um dos níveis.

11) É possível que o servidor Web e o servidor de correio de uma organização tenham exatamente o 
mesmo apelido para um nome de hospedeiro (por exemplo, foo.com)? Qual seria o tipo de RR que 
contém o nome de hospedeiro do servidor de correio?

12) Suponha que Aline envie uma mensagem a Eduardo por meio de uma conta de e-mail,  e que 
Eduardo acesse seu e-mail por seu servidor utilizando POP3. Descreva como a mensagem vai do 
hospedeiro Aline até o hospedeiro de Eduardo. Não se esqueça de relacionar a série de protocolos 
de camada de aplicação usados para movimentar as mensagens entre os hospedeiros.

13) Relacione alguns agentes de usuário de aplicação de rede que você utiliza no dia-a-dia.

14) Qual a diferença entre os protocolos SMTP e POP/IMAP? Por quê uma arquitetura de correio 
eletrônico não pode ser construída apenas utilizando SMTP ou POP/IMAP?


