
INFORMÁTICA

01. O processo de assinatura digital de um documento através de uma função hash MD5 garante
a) integridade e confidencialidade.
b) integridade e disponibilidade.
c) integridade e autenticidade.
d) confidencialidade e autenticidade.
e) não-repúdio e confidencialidade.

02. A assinatura digital representa uma das aplicações da criptografia e consiste na criação de um 
código, através da utilização de uma chave, em que uma pessoa ou entidade que recebe uma 
mensagem  contendo  esse  código  pode  verificar  se  o  remetente  é  mesmo  quem  diz  ser  e 
identificar qualquer mensagem que possa ter sido modificada.
Esse esquema emprega um método baseado em:
a) chave única de 56 bits com SSL.
b) chave privada de 128 bits com DES.
c) uso das chaves privada e publica.
d) criptografia das chaves indexada e reversa.
e) criptografia das chaves assimétrica e simétrica.

03. Um programa capaz de se auto-propagar automaticamente através de redes, enviando cópias 
de si mesmo, de computador para computador, denomina-se
a) cavalo de tróia.
b) macro.
c) backup.
d) backdoor.
e) worm.

04.  A assinatura digital  pretende resolver  dois  problemas não garantidos apenas com uso da 
criptografia para codificar as informações, que são a
a) idoneidade e o nível de acesso.
b) autoridade e a aderência.
c) integridade e a procedência.
d) identidade e a autoridade.
e) integridade e o método de acesso.

05.  O programa normalmente recebido em e-mail  na forma de cartão virtual,  álbum de fotos, 
protetor  de  tela,  jogo  etc.,  que  além  de  executar  funções  para  as  quais  foi  aparentemente 
projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do 
usuário, é denominado
a) Hoax.
b) Worm.
c) Spam.
d) Cavalo de Tróia.
e) Pin.



GABARITO

01. C
Comentário: A assinatura Digital provê não repúdio (chave privada), integridade (chave pública) e 
autenticidade (chave pública).

02. C
Comentário:  A assinatura  digital  utilizada  a  criptografia  assimétrica,  ou também chamada de 
criptografia de chave privada e publica.

03. E
Comentário: É a definição de um Worm (Verme).

04. C
Comentário: Essa procedência seria um sinônimo para a autenticidade.

05. D
Comentário: É a famosa lenda do presente de grego.


