
 
INFORMÁTICA

01.  No seguinte  endereço  http://www.bancoecia.com.br,  o  conjunto  de  regras  e  padrões  que 
permite aos computadores trocar informações pela Internet é indicado por:
a) http
b) www
c) bancoecia
d) com
e) br

02. Sobre a Internet considere as seguintes afirmativas:

I - a linguagem HTML é muito utilizada para criar páginas de sítios na Internet;
II - GIF é um tipo de arquivo muito encontrado na web e representam imagens gráficas;
III – com.http://empresa.www.br é um exemplo de URL válido.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III. 

03. Considere a janela do Internet Explorer abaixo:

De acordo com os conhecimentos sobre o navegador padrão da Microsoft e as ferramentas da 
Internet, marque a opção correta:



 

a) Ao se clicar  o botão   que está posicionado ao lado do botão  ,  a janela do Internet 
Explorer será fechada.
b) A página que está sendo mostrada no Internet Explorer é a página inicial do navegador.
c) Se quisermos ir para a página principal de um site que está sendo visualizado, basta clicarmos 

o botão .
d) Para fazermos uma pesquisa com o termo: casa nova, basta digitá-lo no campo próprio e o 
Google irá mostrar todos os resultados que contém exatamente este termo, mas não o termo 
invertido: nova casa.

e) Ao clicarmos o botão   será exibida a página que foi acessada anteriormente à que está 
sendo exibida no momento.

04.  A  segurança  na  Internet  é  um  dos  temas  mais  discutidos  atualmente  devido  à  grande 
quantidade pessoas mal intencionadas na web. Sobre as práticas que devem ser seguidas para 
que a utilização da internet seja realizada de forma segura é correto afirmar, exceto:
a) Um dos cuidados que devem ser tomados para garantir a segurança na utilização da Internet é 
a aplicação de correções das vulnerabilidades do sistema operacional do computador, que pode 
ser feito através das atualizações automáticas, no caso do Windows.
b)  Se um usuário tiver  em seu computador  um antivírus instalado,  ele  estará  completamente 
seguro contra ataques via Internet.
c) Para que o acesso a sites de bancos seja seguro é importante o usuário observar a presença 
de um cadeado fechado no navegador em uso.
d) O trojan é um software normalmente instalado pelo usuário para um fim específico, mas, além 
de executar suas funções normais, também executa algum tipo de código mal intencionado.
e) Uma das maneiras de se evitar que arquivos maliciosos entrem no computador é utilizar um 
firewall.

05. Considere a seguinte definição: “É uma forma de captação de dados como: números de cartão 
de  créditos,  de  contas  bancárias,  senhas,  contas  na  Internet,  etc,  de  maneira  fraudulenta. 
Consiste,  basicamente,  no ato de uma pessoa se fazer passar por outra pessoa ou por uma 
empresa (normalmente através de sites falsos), solicitando informações confidenciais.”
A definição descrita acima trata de uma ação que vem sendo muito utilizada por estelionatários e 
é conhecida como:
a) Worms
b) Trojan
c) Phishing
d) Spam
e) Spyware
 



 

06. Considere a figura abaixo:

Acerca dos conhecimentos sobre conceitos de organização de arquivos marque a opção incorreta:
a) Se quisermos mover o arquivo “Contas a pagar” para a pasta “Documentos Antigos” basta 
clicarmos com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone do arquivo e, mantendo-o pressionado, 
arrastá-lo até a referida pasta.
b) A ausência do sinal de (+) ou de (–) à esquerda da pasta “Documentos Novos” significa que ela 
não possui subpastas. 
c)  Se  clicarmos  com  o  botão  esquerdo  do  mouse  sobre  o  ícone  do  arquivo  “Transferência 
Bancária” e, mantendo-o pressionado, arrastá-lo para outra unidade de disco (CD/DVD, Disquete, 
Disco removível,...), será criada uma cópia do arquivo original.

d) O botão  é utilizado para modificar a forma como os arquivos e pastas são exibidos numa 
janela. Entre as formas de exibição dos arquivos estão: lista, detalhes, miniaturas e lado a lado.

e) Ao selecionarmos o arquivo “Transferência Bancária”  e clicarmos no botão  ,  este será 
reposicionado acima do arquivo “Documentos Novos”.



 
GABARITO

01. C
Comentários: 
O termo que representa o conjunto de regras e padrões, também conhecido como 
protocolo, dentro do endereço digitado é o http.
www = world wide web (outro nome dado à Internet)
.com = sufixo de tipo (.com = site do tipo comercial)
.br = sufixo de abrangência (.br = Brasil)

02. B
Comentários: 
De fato, apenas o item III está incorreto, pois o URL (endereço) indicado não é válido.
A ordem correta deste URL para que este fosse válido seria: http://www.empresa.com.br
Logo, os itens I e II estão corretos. Com isso, a resposta correta é a opção B.

03. E
Comentários: 
A única opção correta é a alternativa E.

a) Falso. O botão  não serve para fechar a janela, e sim para interromper o carregamento 
de uma página web.
b) Falso. Não temos como saber se a página que está sendo exibida é a página inicial do 
navegador.

c) Falso. O botão  é utilizado para exibir a página inicial do navegador, ou seja, aquela 
que é exibida toda vez que se inicia o navegador.
d) Falso. Ao digitar o termo: casa nova, o Google mostrará todos os resultados que contém 
exatamente o termo “casa nova”, os resultados que contém o termo invertido “nova casa” 
e também aqueles que contém apenas um dos dois termos “casa” ou “nova”.

04. B
Comentário: 
a) Verdadeiro. Grande parte dos vírus de computador age diretamente na parte onde os 
sistemas  são  mais  vulneráveis.  E  estas  vulnerabilidades  podem  ser  corrigidas,  no 
Windows, através das atualizações automáticas.
b) Falso. Na Informática, nunca se está 100% protegido contra ataques. O que podemos 
fazer é simplesmente “dificultar” ao máximo a ação destas pessoas mal intencionadas.
c)  Verdadeiro.  O "cadeado fechado"  que aparece nos navegadores  indica que o site  é 
criptografado(codificado),  esse  tipo  de  segurança  também  pode  ser  visto  no  URL 
(endereço) do mesmo "https://..." o "s" indica que o site é seguro/criptografado.
d) Verdadeiro. O trojan, também conhecido como cavalo de tróia, é instalado pelo próprio 
usuário porque ele vem escondido “atrás” de um arquivo normal. Ao abrir o arquivo normal 
o usuário está automaticamente executando o trojan.
e) Verdadeiro. A função do  firewall é barrar a entrada de arquivos maliciosos, filtrando a 
entrada e a saída de dados do computador.

05. C
Comentário: 



 

A definição mencionada no enunciado da questão descreve exatamente o Phishing.
Por  exemplo:  você  recebe  um e-mail  da  “Receita  Federal”  dizendo  que  seu  CPF  está 
irregular (a Receita Federal não manda e-mail pra ninguém!). No e-mail terá um link mais ou 
menos  assim:  "www.receitafederal.gov.br",  e  quando  você  clicar  neste  link,  você  será 
redirecionado para um site falso, mas será muito parecido com o oficial. Com isso, você 
acabou de cair na técnica de phishing, ou seja, quando você digitar seus dados pessoais, 
estará  enviando  todas  suas  informações  para  um  estelionatário,  ao  invés  de  enviar 
efetivamente para a Receita Federal.

06. E
Comentário: 

De fato,  a única opção incorreta é a alternativa E.  O botão   nada tem a ver  com o 
posicionamento  dos  arquivos  na  pasta.  Este  botão  serve  para  “voltarmos”  uma  pasta 
acima em relação àquela que está aberta.

Exemplo:  Abre-se  a  pasta  C:/arquivos  recentes/contas.  Se  clicarmos o botão  ,  nós 
“voltaremos” para a pasta “arquivos recentes” (C:/arquivos recentes).


