
Notă: Pentru fiecare item există o singură variantă corectă de răspuns.Fiecare item va fi notat cu 4 puncte
. Totalul :100 puncte
Timp de lucru : 90 minute

1. Ce dispozitiv protejează un server de reţea în cazul unei căderi de tensiune?
a. Modem b.memorie RAM c. UPS d. switch
2. Ce este un program Freeware ?
a. un program distribuit gratis de către producător, nepăstrându-şi drepturile de autor
b. un program gratis dar pentru care realizatorul îşi păstrează drepturile de autor
c. un program fără licenţă
d. un program protejat de o licenţă Shareware

3. Ce dispozitiv utilizează o tabelă de redirecţionare compusă din adresele MAC şi numere de porturi?
a. switch b. hub c .router d. modem

4.Memoria de tip RAM este folosită pentru:
a.citire b.scriere c.citire – scriere d.nu există o astfel de memorie

5. Protocolul utilizat pentru transferul de fişiere este:
a. SMTP b. HTTP c. FTP d. DNS

6.Care este unitatea de măsură standard pentru viteza de rotaţie a platanelor hard diskului?
a.Mb pe secundă b. Rotaţii pe minut c. Rotaţii pe secunda d.Mb pe milisecundă

7.Ce rol are memoria virtuală?
a. Adresează o memorie reală continuă
b. Salvează părţile inactive ale unui program în RAM

c. Salvează părţile active ale unui program în RAM
d. Extinde memoria fizică disponibilă

8. Ce conţine o bază de date a unei aplicaţii antivirus?
a. informaţii referitoare la licenţa cu care s-a achiziţionat programul antivirus
b. evidenţa scanărilor executate şi a viruşilor depistaţi cu această ocazie pe mediile de stocare
c. semnăturile digitale ale viruşilor recunoscuţi de programul antivirus.
d. informaţii despre funcţiile oferite şi modul de utilizare a programului antivirus.

9. Ce memorie utilizează un program activ?
a. ROM b. RAM c.Cache d.EPROM

10. La ce este utilizată criptarea datelor?
a. pentru a preveni orice ştergere accidentală.
b.pentru a preveni pierderea datelor

c. pentru a preveni infectarea lor cu viruşii de calculator
d. pentru a preveni accesul neautorizat la date.

11. Procesorul are în componenţă o memorie de capacitate foarte mică şi foarte rapidă denumită?
a.EPROM b. registri c.DRAM d. EEPROM

12. Ce este Bluetooth-ul ?
a.o tehnologie care permite comunicarea între mai multe dispozitive conectate prin cablu de reţea
b.o tehnologie care permite legături wireless pe distanţe scurte între dispozitive IT şi echipamente de comunicaţii
c. un anumit tip de laptop
d. o componentă a unui telefon mobil

13.Care dintre următoerele afirmaţii descrie corect diferenţa dintre hardware şi software ?
a. software se referă la memoria primară şi secundară a computerului, orice altceva reprezentând hardware
b. hardware reprezintă hard disk-ul computerului
c. hardware desemnează componentele fizice şi tehnice ale unui calculator, software se referă la programele care fac
computerul să funcţioneze
d. hardware reprezintămonitorul computerului, orice altceva fiind software
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14. Una dintre următoarele componente nu face parte din alcătuirea Unităţii Centrale. Care?
a. Unitatea de memorie internă (UM)
b. Mediile de stocare

c. Memoria RAM
d. Unitatea Centrală de Prelucrare

15. Shareware reprezintă:
a.Programe sau aplicaţii care sunt oferite gratuit celor ce doresc să le folosească
b.Dreptul exclusiv al utilizatorului de copiere şi vânzare a software-ului către alţi potenţiali utilizatori
c.Dreptul exclusiv al utilizatorului de a modifica software-ul
d.Programe sau aplicaţii care sunt oferite gratuit o perioada de timp pentru a putea fi utilizate.

16.Care dintre următoarele funcţii nu reprezintă o funcţie a procesorului ?
a. executarea calculelor
b.executarea instrucţiunilor programului

c. stocarea datelor în memorie pentru operaţiile curente
d. trimiterea unui e-mail

17.Pentru a recupera un fişier şters alegem opţiunea :
a. Restore
b. Empty Recycle Bin

c. Restore All
d. Delete

18. Un sistem de operare care permite comunicarea permanentă cu utilizatorul este un sistem cu:
a. multiprogramare b. time-sharing c. prelucrare pe loturi d. interfaţă grafică

19.Ce tip de software controlează alocarea resurselor resurselor într-un computer?
a. browserul de Internet b. sistemul de operare c. aplicaţiile software d. programele antivirus

20. Ce conţine nucleul sistemului de operare ?
a. gestiunea discului system
b. interfaţa grafică

c. aplicaţii ce urmează a fi executate de utilizator
d. structura de foldere şi fişiere

21. Ce reprezintă un URL?
a. un provider
b. adresa unei resurse de pe Internet

c. un protocol de transmiterea datelor
d. un tip de reţea

22.Pentru a insera un antet în Word 2007 alegem :
a. Inserare (Insert )Antet (Header)
b. Vizualizare(View) Antet şi subsol (Header&Footer)
c. Aspect pagină (Page Layuot)Antet şi subsol (Header&Footer)
d. Aspect pagină (Page Layuot)  Iniţializare pagină (Page Setup)

23. Modificarea temei şi setului de stiluri în Word 2007 se poate face:
a. Aspect pagină (Page Layuot)Modificare stiluri(Change Styles)
b. Inserare (Insert ) Stiluri (Styles)Modificare stiluri(Change Styles)
c. Pornire(Home)Stiluri (Styles)Modificare stiluri(Change Styles)
d. Vizualizare(View) Stiluri (Styles)Modificare stiluri(Change Styles)

24.Pentru crearea unei liste multinivel în Word 2007se parcurg paşii :
a.Aspect pagină (Page Layuot) Paragraf (Paragraph) Listă pe niveluri multiple(Multilevel List)
b.Pornire(Home) Paragraf (Paragraph) Listă pe niveluri multiple(Multilevel List)
c. Inserare (Insert) Paragraf (Paragraph) Listă pe niveluri multiple(Multilevel List)
d. Formatare (Format) Paragraf (Paragraph) Listă pe niveluri multiple(Multilevel List)

25.Pentru împiedicarea apariţiei sfărşitului de pagină în mijlocul unui paragraf în Word 2007 se accesează :
a. Pornire(Home)
b. Vizualizare (View)
c. Dezvoltator (Developer)
d. Aspect pagină (Page Layuot)


