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PPPPPrefáciorefáciorefáciorefáciorefácio
Windows Vista é a mais recente atualização do software Windows, repleto de novos recursos para esse sistema
operacional e para a rede Windows. O objetivo deste livro é oferecer ajuda no aprendizado sobre esse assunto e
visa, aliado à experiência prática, a preparação e aprovação no exame 70-620 – Configuração do cliente Windows
Vista da Microsoft, que testa a capacidade do usuário em fornecer suporte ao sistema por meio da configuração de
diversos componentes, incluindo as novas aplicações embutidas e os recursos de rede.

Esse exame, que é certificado pela Microsoft, fornece habilitação em Especialista em Tecnologia, para a qual é
necessário um conhecimento profundo, principalmente no que se refere às configurações. Utilizando as
informações providas por esse livro, bem como pelos laboratórios práticos, pelo exame e perguntas simuladas, o
leitor estará apto a realizar o exame 70-620.

Neste Livro

Esta publicação tem como objetivo fornecer um estudo minucioso para o exame de cliente Windows Vista, tanto
para profissionais experientes como para iniciantes nas tecnologias da Microsoft, destacando o “porquê” e o
“como” do trabalho com e do suporte do Windows Vista.

Checklist de Aptidão para o Exame

No final da Introdução você encontrará um checklist de aptidão para o exame, que foi construído para permitir a avaliação
dos objetivos oficiais do teste e que são abordados nesse livro, assim como para medir o nível de conhecimento sobre os
tópicos abrangidos na prova, permitindo o monitoramento do progresso. Dessa forma, pode-se aproveitar melhor o
tempo de estudo nas seções mais difíceis ou pouco conhecidas. As referências fornecidas dos objetivos são as mesmas
exigidas no exame.

Em Todos os Capítulos

Criamos um conjunto de componentes de capítulos que chamam sua atenção para itens importantes, reforçam
pontos importantes e fornecem dicas úteis para o exame. Dê uma olhada naquilo que encontrará em todos os
capítulos:

Objetivos da Certificação: encontrados no início de cada capítulo, identificam o que é preciso saber para
passar no exame e sempre se referem aos propósitos encontrados no capítulo, a fim de que possam ser
imediatamente reconhecidos.

De Olho no Exame: notas que chamam a atenção sobre possíveis armadilhas do teste. São dicas úteis
dadas por autores que prestaram o exame e receberam o certificado. Vale a pena conferir!

De Olho no Exame

Se você quiser se conectar a um computador por um firewall, o administrador de rede deve permitir a
comunicação através da porta TCP 3398.

Exercícios Simulados: encontrados nos capítulos, são exercícios passo-a-passo que dão a experiência
prática e habilidade necessárias para a realização do exame. É imprescindível que eles sejam resolvidos,
pois a prática ratifica o conhecimento apreendido, sendo úteis para os exercícios simulados no exame de
certificação.

Por Dentro do Exame: são notas laterais, com o objetivo de esclarecer problemas mais comuns entre os
alunos, como responder perguntas consideradas difíceis de serem entendidas. Elas focarão o que é
indispensável saber para ser aprovado no exame.

Cenário e Solução: apresentam potenciais problemas encontrados no exame e suas soluções de forma
objetiva, por exemplo:
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Cenário e Solução

1. Se os requisitos de hardware forem atendidos, a versão Home Basic do Windows Vista suporta a interface Aero?

Não, pois esse tipo de interface não está disponível nessa versão.

2. Como verificar se uma placa de som é compatível com o Windows Vista antes de um upgrade?

Utilizando o Windows Upgrade Advisor ou mesmo a Hardware Compatibility List (Lista de Compatibilidade de
Hardware).

Resumo para Certificação: é uma análise sucinta do capítulo e uma reiteração dos pontos que merecem
ressalva no tocante ao exame.

Exercício de Dois Minutos: localizado no final de cada capítulo, é um checklist dos principais pontos,
podendo ser utilizado para uma breve revisão.

Teste Individual: oferece questões semelhantes às encontradas nos exames de certificação, com perguntas
e respostas no final de cada capítulo, permitindo a familiarização com as perguntas do exame.

Pergunta de Laboratório: encontradas no final de cada seção do Teste Individual, com perguntas
complexas que abrangem todo o conteúdo do capítulo, com o objetivo de testar a capacidade do
conhecimento adquirido.

Algumas Sugestões

Finda a leitura do livro, é aconselhável fazer uma revisão completa da matéria, com a possibilidade de consulta
dos métodos oferecidos:

1. É recomendado reler todos os Exercícios de Dois Minutos ou pedir a alguém que faça perguntas. Pode-se
também ser feito um breve estudo ou até mesmo anotações, o que facilitará afixação dos tópicos estudados.

2. Sugere-se que todas as notas De Olho no Exame sejam relidas. Como já foi dito, essas notas foram escritas
por autores que já fizeram o exame e receberam o certificado, portanto sabem o que é exigido no teste.

3. Deve-se analisar todas as seções Cenário e Solução para rápida resolução de problemas.

4. Indica-se refazer os Testes Individuais: após o fim da leitura do capítulo, é necessário fazer imediatamente os
testes propostos, que irão ajudar a compreensão do que foi lido. Pode-se também fazer todas as perguntas
do livro de uma única vez. É sugerido que as respostas sejam anotadas separadamente, a fim de que
eventuais dúvidas possam ser elucidadas.

5. Recomenda-se completar os exercícios. É importante que os exercícios sejam feitos, pois ajudam a esclarecer
os questionamentos e a apreensão do que foi lido.
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução
Bem-vindo ao Guia de Estudo do Windows Vista. Este livro tem o objetivo de expor o que é necessário para
dominar os conceitos que serão encontrados no Exame 70-620 para Especialista em Tecnologia, teste que é
certificado pela Microsoft e que visa verificar o conhecimento sobre configurações e suporte, bem como as
funções de rede, do Windows Vista. Aliada à experiência prática, este livro é uma grande fonte de informação para
a aprovação na prova.

Como fazer um exame de certificação da Microsoft
Os exames de certificação da Microsoft possuem um alto grau de exigência, pois é necessário ter um sólido
conhecimento dos objetivos do exame, assim como experiência prática, para responder com precisão as perguntas
apresentadas. Apesar disso, muitos já conseguiram a certificação do Exame 70-620.

Como já foi dito, este livro é uma ferramenta de ajuda na preparação para o exame de certificação. É aconselhável
a iniciantes em TI interessados em prestar o exame, que busquem mais informações sobre funções de rede e
configuração de Windows Vista, pois assim as chances de sucesso serão maiores.

A prova demanda do argüido uma especialização em produtos da

Microsoft. Para tal, é necessário conhecer todos os detalhes do Windows Vista, bem como saber usar e configurar
os recursos de aplicação e rede.

Com a finalidade de testar o grau de conhecimento, possivelmente aparecerão os seguintes tipos de pergunta:

Perguntas conceituais: têm por objetivo testar o seu conhecimento. Para cada pergunta feita deverá ser
fornecida a resposta tecnicamente correta.

Perguntas com interfaces/diagramas: testam o conhecimento prático do Windows Vista, possivelmente
apresentando partes da interface Vista ou um diagrama de rede, que deverão ser examinados a fim de
replicar a pergunta corretamente.

Cenários: essencialmente todas as perguntas do exame se baseiam em cenários, o que significa dizer que
serão apresentados problemas que deverão ser resolvidos pelo próprio examinado. O teste apresenta um
longo cenário (desnecessariamente detalhado), mesmo no caso de uma pergunta conceitual básica.

Estrutura de teste
A Microsoft mantém o mesmo formato e tipo de pergunta nos exames de Certificação.

Tipos de perguntas

Durante todo o livro, serão apresentados os tipos de perguntas mais freqüentes da prova o exame do Windows
Vista.

Múltipla escolha
Praticamente todas as perguntas estão estruturadas no formato de múltipla escolha, portanto deve-se selecionar
uma única opção, dado que há somente uma resposta para cada pergunta. No entanto, há casos de questões que
requerem duas ou mais respostas, enquanto há outras nas quais é necessário escolher todas as respostas aplicáveis.
Porém, como foi dito acima, a maioria das perguntas tem apenas uma resposta. Segue exemplo abaixo:

Susan é uma usuária em sua rede. Recentemente ela fez um upgrade no sistema de seu laptop, que passou a
utilizar o Windows Vista. Como viaja freqüentemente para fazer apresentações de vendas para vários clientes,
ela precisa se certificar que seu aparelho será capaz de utilizar o recurso de hibernação do Windows Vista.
Contudo, Susan reporta que este recurso está indisponível. Você verifica e descobre que o sistema BIOS
atualmente presente no computador dela não oferece suporte à interface ACPI (‘Advanced Configuration and
Power Interface’). Você então instala um novo BIOS no laptop. Qual o próximo passo?

A. Habilitar Hibernação

B. Reinstalar Windows Vista

C. Rodar o ‘File and Settings Transfer Wizard’ (Assistente para transferência de arquivos e configurações)

D. Habilitar o protocolo L2TP.
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Como pode ser notado, um problema baseado em um determinado cenário foi apresentado e a resposta correta deve ser
escolhida. Dado que o BIOS está atualizado, ela pode habilitar a hibernação, portanto a resposta correta é a letra A.

Perguntas gráficas
Algumas perguntas conterão uma captura de tela da interface ou de um diagrama de rede. Quando a pergunta for
lida na tela será necessário clicar no botão Exhibit, a fim de que a figura seja vista e examinada para que a opção
certa seja mais facilmente escolhida. Por exemplo:

Um usuário em sua empresa viaja freqüentemente com seu laptop e usa a energia da bateria quando está longe do
escritório. Ele acessa o computador durante as reuniões, ficando algumas vezes ocioso por uma hora ou mais.
Você precisa configurar o laptop para conservar o máximo de energia possível, e ao mesmo tempo deixá-lo
prontamente disponível para o usuário. Considere a configuração atual de ‘Power Options’ (opções de energia).

O que é necessário mudar a fim de conservar energia enquanto mantém o computador prontamente disponível?

A. Desligar o monitor após dez minutos de inatividade.

B. Ligar o modo ‘Sleep’ após dez minutos de inatividade.

C. Configurar a hibernação para ficar ativa após dez minutos de inatividade.

D. Desligar o disco rígido após dez minutos de inatividade.

Nota-se que fazendo uma simples análise das configurações atuais pode-se determinar o que deve ser feito para
atender às necessidades. Neste caso a melhor resposta é a B, pois o modo ‘Sleep’ conserva muita energia sem
desligar o sistema (o que a hibernação faz), de modo que o sistema economiza energia e fica prontamente
disponível.

O objetivo das perguntas gráficas é somente facilitar a resposta a ser dada, de modo que deve ser feito apenas
aquilo que a pergunta realmente pede.

Perguntas de resposta livre
Durante o exame pode haver perguntas de resposta livre, que são normalmente configuradas no modo arrastar e
soltar. Por exemplo: uma questão poderá pedir que seja fornecida uma série de passos a fim de completar alguma
ação. Para isso, deve-se arrastar e soltar os passos listados, de maneira que os mesmos apareçam na ordem correta.

Questões baseadas em conhecimento e desempenho

Como já foi dito, o exame é baseado em questões de conhecimento e desempenho, pois o objetivo é testar a
experiência prática aliada ao conhecimento técnico. Isto quer dizer que as perguntas baseadas em conhecimento
requerem respostas técnicas, utilizando a memória para tal, enquanto nas fundamentadas em desempenho deve-se
optar pela melhor ação a ser empregada.

Observe alguns exemplos de perguntas baseadas em conhecimento:

Que protocolo deve ser usado para configurar uma conexão VPN com um computador Windows Vista e um
servidor Windows NT 4.0 RRAS?
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A. PPTP

B. L2TP

C. FTP

D. HTTP

A fim de que a resposta seja dada corretamente, é necessário saber que conexões VPN usam protocolos PPTP ou
L2TP. No entanto, o servidor Windows NT 4.0 suporta apenas PPTP, de modo que a resposta certa é a A. A
seguir, é mostrado um exemplo de conhecimento e experiência prática:

Uma empresa usa um firewall para proteger os usuários da rede e informações sensíveis. Um computador
Windows Vista, localizado nessa rede, precisa ser configurado para ‘Remote Desktop’ (Área de Trabalho
Remota) com um outro computador Windows Vista que está localizado em um escritório afastado. Os
computadores são configurados para ‘Remote Desktop’, mas não é possível se conectar ao computador na
rede. O que é necessário fazer para que os computadores se conectem?

A. Configurar o firewall para permitir tráfego da área de trabalho remota.

B. Tornar o computador da rede um servidor membro.

C. Configurar o computador externo para permitir a porta TCP 4483.

D. Configurar o Windows Firewall do computador interno.

É necessário conhecer os acrônimos e as questões de conexão que podem aparecer a fim de responder a pergunta.
A resposta correta é A, pois, por padrão, firewalls não permitem automaticamente tráfego da área de trabalho
remota, portanto o firewall terá que ser configurado para permitir tal coisa. Perguntas específicas sobre como
configurar o firewall não fazem parte do exame do Windows Vista, no entanto é importante saber o que está
causando o problema.

Estratégias de estudo e teste
É preciso dedicação total para ser aprovado no Exame 70-620, o que significa dizer que se devem utilizar este livro
e o tempo com sabedoria.

Abaixo é sugerido o formato de Estratégia de estudo e teste.

1. É importante fazer anotações a cada capítulo estudado, facilitando a apreensão das informações técnicas.
Deve-se, contudo, evitar destacar grandes seções de um capítulo, pois isso pode causar confusão. Os
Resumos para certificação e de Pontos-chave, localizados no fim de cada capítulo, devem ser analisados,
assim como é aconselhável fazer os exercícios de laboratório, que visam testar o conhecimento sobre o
capítulo abordado. Caso alguma pergunta tenha sido respondida de maneira errada, sugere-se revisar o
assunto antes de prosseguir para outro tópico.

2. Não há substituto para a prática, portanto, é providencial um computador Windows Vista (de preferência
Ultimate) para explorar diferentes ajustes e configurações.

3. Após estudar todo o livro, todas as perguntas e pontos-chave devem ser revisados. Deve ser feito também o
exame simulado que pode ser baixado no site da Altabooks. www.altabooks.com.br, pois ele contém perguntas
similares às da prova que determinarão a perícia para o exame.

Durante o teste recomendam-se as seguintes estratégias:

Relaxar é fundamental, pois o nervosismo atrapalha o bom andamento do teste. Caso a meta não tenha sido
atingida, o exame poderá ser refeito.

O tempo do exame é controlado, por isso, não é aconselhado gastar muito tempo em uma única questão.

Deve-se descartar as opções erradas quando não houver certeza da resposta. Desta forma, aumenta-se a
probabilidade de escolher a resposta correta.

Todas as perguntas devem ser respondidas, pois serão consideradas incorretas as que estiverem sem
respostas. O chute só é indicado quando não se souber a resposta certa ou em caso de dúvida.

Nesta hipótese, o exame disponibiliza o recurso “mark”, que permite a marcação da pergunta para
posterior análise da resposta. É útil apenas em questões que tenham a chance de serem respondidas
corretamente.

Perguntas não devem ser puladas. É imprescindível que todas sejam respondidas.

Como algumas perguntas parecem confusas por fornecer dados sem relevância, é necessário saber o que a
questão pede. Sendo assim, deve-se indagar o que a pergunta realmente quer saber.

Deve ser utilizado o rascunho (fornecido pelo centro de teste), pois ele auxilia no esboço de diagramas e no
esclarecimento de eventuais dúvidas.
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Inscrição
Os exames da Microsoft são administrados pela Sylvan Prometric e Pearson Virtual University Enterprises
(VUE). Inscrições e mais informações estão disponíveis nos sites abaixo:

www.prometric.com

www.vue.com

O exame e a taxa de inscrição serão os mesmos, independentemente da empresa de teste escolhida. É necessário
fornecer informações de contato atuais e o número de previdência social (equivalente ao CPF brasileiro), número
do exame e o centro de teste escolhido, bem como o método de pagamento (cartão de crédito ou vale de compra).

Quando você fizer o teste
Dicas importantes para o dia do teste:

Para o teste, é necessária a apresentação de dois documentos pessoais, sendo que um deles deve conter foto
para identificação (carteira de motorista e CPF, por exemplo).

Deve ser levado apenas caneta ou lápis.

O exame deve ser programado para o período do dia em que a pessoa se sente mais bem disposta.

Antes do exame, é aconselhável fazer uma refeição leve e equilibrada, evitando álcool e cafeína – que
prejudicam o cérebro a pensar com calma e clareza.

É indicado fazer uma pausa relaxante se necessário, para o exame ser retomado com mais disposição.
Fechar os olhos e contar de trás para frente de 20 até 1 ajudam a manter a calma.

É normal não responder a todas as perguntas corretamente, porém é fundamental manter boas perspectivas
quanto à prova, dado que ela visa testar conhecimentos e habilidades. Deve-se, portanto, trabalhar com
cuidado e controlar bem o tempo.

Exame 70-620

Objetivo oficial Cobertura do Guia de Estudo Capítulo Nº Página Nº

Instalação e Upgrade  do Windows Vista

Identificar requisitos de hardware Identificar requisitos de hardware 2 18

Realizar uma instalação limpa Realizar uma instalação limpa 2 20

Fazer upgrade de uma versão anterior Fazer upgrade de uma versão anterior
do Windows para Windows Vista do Windows para Windows Vista 2 23

Fazer upgrade de uma edição do Fazer upgrade de uma Edição
Windows Vista para outra do Windows Vista para outra 2 26

Instalar e configurar drivers Instalar e configurar drivers
do Windows do Windows 3 45
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