
INFORMÁTICA

01. O ________ permite ao usuário alterar as configurações do sistema.
Marque a opção que completa a lacuna na afirmativa acima.
a)  SATA
b)  Editor gráfico
c)  Editor de Registro
d)  Shell
e)  Criptografia

02. Leia as afirmações abaixo.
I.  Os grupos de discussão e fóruns são ferramentas importantes na internet,  porém não são 
utilizadas nas intranets por razões de segurança.
II. O termo Wiki pode identificar tanto uma coleção de páginas da internet que podem ser editadas 
pelos seus visitantes, quanto para identificar os softwares colaborativos utilizados para criar tais 
páginas.
III. Os fóruns são acessíveis apenas por clientes de e-mail, pois são utilizados e-mails para postar 
as mensagens nos mesmos.
Das afirmações apresentadas, estão corretas:
a) todas.
b) apenas I.
c) apenas II e III.
d) apenas I e III.
e) apenas II.

03. A pasta “Caixa de Saída” do MS Outlook 2003 serve para armazenar mensagens que: 
a) tiveram seu envio solicitado pelo usuário (independente de terem sido ou não enviadas pelo 
servidor de e-mail).
b) tiveram seu envio solicitado pelo usuário, mas ainda não foram enviadas pelo servidor de e-
mail.
c) foram enviadas pelo servidor de e-mail. 
d) foram criadas, mas ainda não tiveram seu envio solicitado pelo usuário.
e) foram recebidas de outros usuários.

04. Quais princípios da segurança da informação são obtidos com o uso da assinatura digital?
a) Autenticidade, confidencialidade e disponibilidade.
b) Autenticidade, confidencialidade e integridade.
c) Autenticidade, integridade e não-repúdio.
d) Autenticidade, confidencialidade, disponibilidade, 
integridade e não-repúdio.
e) Confidencialidade, disponibilidade, integridade e não repúdio.

05. É um método que garante a integridade da informação 
a) Backup
b)Certificado Digital
c) Criptografia
d) Hash



GABARITO

01. C
Comentários: Para alterar as configurações do sistema, o usuário poderá utilizar tanto o Editor 
SHELL (Prompt de comando) como o EDITOR DE REGISTRO. Mas, como não constava do edital 
o  LINUX,  e  o  SHELL pertence  ao  sistema  LINUX  e  não  ao  sistema  Windows,  a  resposta 
realmente será a letra C (EDITOR DE REGISTRO). Definição: Editor de Registro (REGEDIT) é 
uma ferramenta  avançada  que  permite  alterar  configurações  no  Registro  do  sistema,  o  qual 
contém informações sobre a execução de seu microcomputador. (FONTE: Site Microsoft Brasil.)

02. E
Comentários: Item I- Errado. Os grupos de discussão poderiam ser usados em uma intranet sim. 
Essa opção em usar ou não, cabe unicamente a empresa proprietária da Intranet.
Item II- Certo. Definição correta do termo WIKI.
Item III- Errado. Não são acessíveis somente por clientes de email. Posso não ser um cliente de e-
mail, e acessar um fórum apenas como visitante para ler os POSTS.

03. B
Comentários: A pasta Caixa de Saída armazena os e-mails que o usuário solicitou o envio, mas 
por algum motivo não foram enviadas. Então as mesmas são colocadas na tal pasta para que 
possam ser enviadas em uma próxima oportunidade. Descomplicando... Imagine que você quer 
enviar um torpedo do seu celular para o celular de sua mãe, você digita a mensagem e clica no 
botão enviar, mais o seu celular não tem créditos suficiente para enviar a mensagem, o que irá 
acontecer? Esse torpedo com certeza será colocado na pasta caixa de saída do seu celular, para 
que próxima vez que você recarregar

04. C
Comentários: Assinatura Digital não provê confidencialidade. 

05. D
Comentários: Hash é o resumo que garante que uma mensagem não foi  alterada pois cada 
mensagem possui um resumo único.


