
Informática

Considere a seguinte janela do Microsoft Outlook e julgue as questões seguintes:

01- No canto esquerdo da janela estão as pastas onde as mensagens ficam armazenadas. A 
“Caixa de entrada” e a “Caixa de saída” são utilizadas para armazenar as mensagens recebidas e 
as mensagens enviadas, respectivamente.

02- Zé doidin recebeu um e-mail de uma empresa informando que seu nome estava “negativado” 
no cadastro. Para que Zé doidin envie a mesma resposta para o remetente e para Marta, ele 
poderá usar o botão .

03- Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas 
por  um  ou  vários  tipos  de  relações,  que  partilham  valores  e  objetivos  comuns.  Uma  das 
características fundamentais nas redes sociais é a hierarquia presente nos relacionamentos, não 
sendo possíveis os relacionamentos horizontais.

04- O YahooGroups é um dos sítios que hospedam grupos de discussão na Internet. Esta é uma 
ferramenta  para  páginas  de  Internet  destinada  a  promover  debates  através  de  mensagens 
publicadas abordando uma mesma questão.

05- O conceito de computação em nuvem (cloud computing) refere-se à utilização da memória e 
das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e 
interligados por meio da Internet. A maior vantagem da computação em nuvem é a possibilidade 
de utilizar softwares sem que estes estejam instalados no computador.

06- Os mecanismos de busca disponíveis na Internet (Google, Yahoo, entre outros) são sistemas 
que  auxiliam  no  processo  de  navegação,  consulta  e  seleção  de  conteúdos.  Em  relação  ao 
Google,  percebe-se  que  não  há  ferramenta  que  possibilite  ao  usuário  restringir  sua  busca 
utilizando um critério específico, o que dificulta a busca.



07- Muitas  vezes  recebemos  mensagens  eletrônicas  não  solicitadas  e  que  são  enviadas  em 
massa, normalmente com fins publicitários. O dispositivo de segurança que bloqueia tais e-mails é 
conhecido por anti-spam.

08- Spyware é uma técnica de fraude online utilizada por pessoas mal intencionadas para tentar 
persuadi-lo a fornecer suas informações pessoais. Várias táticas diferentes são usadas para isso, 
incluindo emails e sites que simulam marcas famosas e confiáveis.

09- Os programas, documentos ou mensagens passíveis de causar prejuízos aos sistemas podem 
ser incluídos na categoria de malwares. Um dos mais conhecidos malwares é o Trojan (Cavalo de 
Troia),  que  é  um vírus  que  age  exatamente  como a  lenda  do  cavalo  de  Troia,  entrando  no 
computador e liberando uma porta para uma possível invasão.

10- Backup significa cópia de segurança. Em informática, cópia de segurança é a transferência de 
dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que possam ser restaurados em caso da 
perda dos dados originais, quando estes forem apagados acidentalmente ou quando estiverem 
corrompidos.

Gabarito
01. E
Comentário: 
O conceito da função caixa de saída está errado! Vejamos um resumo da função de algumas 
destas pastas:
"Caixa  de  entrada"  =A Caixa  de  entrada  de  seu  Outlook  armazena  os  e-mails  que  foram 
recebidos. 
"Caixa de saída" =  É a pasta onde ficam armazenados os e-mails que serão enviados quando 
você clicar em "Enviar e receber".
"Itens enviados" = É onde ficam armazenadas as cópias dos e-mails que já foram enviados.
"Itens excluídos" = É a pasta onde ficam armazenados os e-mails que foram excluídos da "Caixa 
de entrada".
"Rascunhos" =  Nesta caixa ficam guardadas as mensagens que você começou a escrever mas 
não terminou. Você pode guardar mensagens inacabadas clicando em "Arquivo",  e depois em 
"Salvar", na janela da mensagem.
Assim, o item está errado!

02. C
Comentário: 
O  botão   é  usado  para  redirecionar  a  mensagem  selecionada  para  um  outro 
endereço,  diferente  do  remetente.  Basta  clicá-lo,  inserir  o(s)  endereço(s)  que  vai  receber  a 
mensagem  e  depois  clicar  em  "Enviar".  Obs.:  Nada  impede  que  ele  digite  o  endereço  do 
remetente na caixa que abrirá ao clicar em .
Lembre-se  que  quando  o  usuário  clica  o  botão  ,  ele  estará  enviando  a  resposta 
somente para o remetente da mensagem.
Logo, o item está certo.



03. E
Comentário: 
O início do enunciado está correto: “Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas 
ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos 
comuns”. Porém, a segunda parte está errada, pois as redes sociais têm como características 
fundamentais  a  sua  abertura  e  porosidade,  possibilitando  relacionamentos  horizontais  e  não 
hierárquicos entre os participantes.  
Desta forma, o item está errado.

04. C
Comentário: 
Os grupos de discussão são uma forma de você se comunicar com os outros usuários. Funcionam 
como um quadro de avisos, onde você deixa a sua  mensagem e volta mais tarde para ver se 
alguém respondeu ou apareceu uma mensagem de seu interesse.  Na Internet,  os grupos de 
discussão são chamados normalmente de newsgroups ou news.
A vantagem de manter todas as mensagens no mesmo "mural" é que os textos não precisam ser  
enviados para cada um dos usuários interessados em determinado assunto. Os usuários é que 
visitam um endereço e checam as mensagens. Esse endereço é chamado de servidor de news. É 
no servidor de news que ficam guardadas as mensagens.
Item correto.

05. C
Comentário: 
A computação em nuvem tem sido muito utilizada na atualidade. Quando se fala em computação 
nas nuvens, estamos falando da possibilidade de acessar arquivos e executar diferentes tarefas 
pela  internet.  Você  não  precisa  instalar  aplicativos  no  seu  computador  para  tudo,  pois  pode 
acessar diferentes serviços online para fazer o que precisa, já que os dados não se encontram em 
um computador específico, mas sim em uma rede.
Uma vez devidamente conectado ao serviço online, é possível desfrutar suas ferramentas e salvar 
todo o trabalho que for feito para acessá-lo depois de qualquer lugar — é justamente por isso que 
o seu computador estará nas nuvens, pois você poderá acessar os aplicativos a partir de qualquer 
computador que tenha acesso à internet. Veja

http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=66
http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=66


Logo, podemos afirmar que o item está correto.

06. E
Comentário: 
O site de busca Google possui inúmeras ferramentas que auxiliam o usuário na sua busca por 
conteúdos. Várias delas podem restringir a busca levando em conta vários critérios, como: mostrar 
páginas em português, criadas em datas específicas, classificar por relevância ou por data etc. 
Logo, existem  ferramentas que possibilitam ao usuário restringir sua busca. Assim, o item está 
errado.

07. E
Comentário: 
O  termo  spam  significa  uma  mensagem  eletrônica  não  solicitada  enviada  em  massa. 
Normalmente, um spam consiste numa mensagem de correio eletrônico com fins publicitários. O 
termo spam, no entanto, pode ser aplicado a mensagens enviadas por outros meios e em outras 
situações. Geralmente os spams têm caráter apelativo e na maioria das vezes são incômodos e 
inconvenientes.

A ferramenta que protege contra estas mensagens não solicitadas é exatamente o anti-
spam, que geralmente já vem integrado ao seu webmail.
Portanto, o item está correto!

08. E
Comentário: 
Se  retirarmos  apenas  o  termo  Spyware e  inserirmos  o  termo  Phishing,  o  enunciado  estaria 
correto.
Phishing é  uma  forma  de  fraude  eletrônica,  caracterizada  por  tentativas  de  adquirir  dados 
pessoais de diversos tipos; senhas, dados financeiros como número de cartões de crédito e outros 
dados pessoais. O ato consiste em um fraudador se fazer passar por uma pessoa ou empresa 
confiável  enviando  uma  comunicação  eletrônica  oficial.  Isto  ocorre  de  várias  maneiras, 
principalmente por email, mensagem instantânea, SMS, dentre outros.



Spyware é um programa automático de computador, que recolhe informações sobre o usuário, 
sobre os seus costumes na Internet e transmite essa informação a uma outra pessoa, sem o seu 
conhecimento nem o seu consentimento.
Logo, o item está errado!

09. E
Comentário: 
O enunciado estaria todo certo se não fosse o fato de dizer que o Trojan (Cavalo de Troia) se trata 
de um vírus.  Isso não é verdade!  Os  trojans atuais  são disfarçados de programas legítimos, 
porém, diferentemente de vírus ou de worms, não criam réplicas de si mesmos (e esse é o motivo 
pelo qual o Cavalo de Tróia não é considerado um vírus).
Assim, podemos afirmar que o item está errado!

10. C
Comentário: 
Item correto. Para evitar perda de arquivos importantes contidos no computador, é aconselhável 
que se faça cópia destes em outras mídias, como CDs, DVDs, pendrives etc.

No Windows, você tem opção de fazer backup de arquivos ou do sistema completo. Usa-
se para restaurá-los em caso de problemas que venham a surgir. Porém, é bom lembrar que os 
dados devem ser armazenados em outra partição ou em outra mídia.


