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Analise o caso abaixo e responda as questões. 

 

 

Tarefa: Use as informações a seguir e os exemplos anteriores para responder às questões a 
seguir relativas à sub-rede. 

Explicação: Sua empresa solicitou e recebeu o endereço de classe C 197.15.22.0. Você quer 
subdividir sua rede física em quatro sub-redes que serão interconectadas por roteadores. 
Você irá precisar de pelo menos 25 hosts por sub-rede. Você precisará usar uma máscara de 
sub-rede personalizada de classe C e terá um roteador entre as sub-redes para rotear um 
pacote de uma sub-rede para outra. Determine o número de bits que você precisará tomar 
emprestados da parte do host do endereço da rede e depois o número de bits que restaram 
para os endereços de host. (Dica: Há 8 sub-redes.) 

1. Preencha a tabela abaixo e responda às questões a seguir:  

 

Nº da sub-rede Valor binário 
emprestado 
dos bits da 
sub-rede 

Decimal dos 
bits da sub-
rede e nº de 

sub-rede 

Valores binários 
possíveis dos bits de 

host (intervalo) (6 bits) 

Intervalo decimal 
de sub-rede/host 

Usar? 

Sub-rede nº0      

Sub-rede nº1      

Sub-rede nº2      

Sub-rede nº3      

Sub-rede nº4      

Sub-rede nº5      

Sub-rede nº6      

Sub-rede nº7      

 

Observações:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 QUESTÕES: Use a tabela que acabou de criar para ajudar a responder as seguintes perguntas: 

1. Que octeto(s) representa(m) a parte da rede de um endereço IP de classe C? 

_______________  

2. Que octeto(s) representa(m) a parte do host de um endereço IP de classe C? 

_________________  
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3. Qual é o equivalente binário do endereço de rede de classe C no cenário (197.15.22.0)? 

Endereço de rede decimal: __________ . __________ . __________ . __________  

Endereço de rede binário: __________ . __________ . __________ . __________  

4. Quantos bits de ordem superior foram tomados emprestados dos bits de host no quarto 

octeto? _____  

5. Que máscara de sub-rede você deve usar (apresente a máscara de sub-rede em decimal 

e binário)?  

Máscara de sub-rede decimal: __________ . __________ . __________ . __________  

Máscara de sub-rede binária: __________ . __________ . __________ . __________  

6. Qual é o número máximo de sub-redes que podem ser criadas com essa máscara de 

sub-rede? _____  

7. Qual é o número máximo de sub-redes utilizáveis que podem ser criadas com essa 

máscara? ____  

8. Quantos bits restam no 4º octeto para as IDs do host? ______  

9. Quantos hosts por sub-rede podem ser definidos com essa máscara de sub-rede? 

_____________  

10. Qual é o número máximo de hosts que podem ser definidos para todas as sub-redes 

nesse cenário (levando em consideração que você não poderá usar o menor e nem o maior 

número de sub-rede e também não poderá usar a maior e a menor ID do host em cada sub-

rede)? _____________________________________________  

11. 197.15.22.63 é um endereço IP de host válido para esse cenário? ____________  

12. Por que ou por que não? 

_____________________________________________________________  

13. 197.15.22.160 é um endereço IP de host válido para esse cenário? ______  

14. Por que ou por que não? 

_____________________________________________________________  

15. O Host "A" tem um endereço IP 197.15.22.126. O Host "B" tem um endereço IP 

197.15.22.129. Esses hosts estão na mesma sub-rede? ______ Por que? 

________________________________________________________________________ 

 


