
Informática

01- Marque a opção que apresenta os princípios básicos da segurança da informação:
a) Confidencialidade. Integridade, Certeza e Clareza.
b) Integridade, Coerência, Autenticidade e Confidencialidade.
c) Disponibilidade, Coesão, Clareza e Autenticidade.
d) Coesão, Clareza, Certeza e Objetividade.
e) Autenticidade, Confidencialidade. Integridade e Disponibilidade.

02- A respeito das definições dadas abaixo, marque a opção INCORRETA:
a) Phishing refere-se ao roubo de dados através de páginas da web e de e-mails falsos.
b) O termo  Spyware se refere a um programa que se auto-instala no computador da vítima e 
registra seus hábitos de acesso à Internet, enviando-os para aqueles que o enviaram.
c) Os  antivírus são programas desenvolvidos por empresas de segurança,  com o objetivo de 
detectar e eliminar vírus encontrados no computador. Os antivírus possuem uma base de dados 
contendo as assinaturas dos vírus de que podem eliminar.
d)  O  firewall  é  o  programa  que  controla  o  fluxo  de  dados  do  computador  através  da  rede, 
eliminando completamente a possibilidade de ataques a arquivos e pastas 
e) O Spam é uma mensagem de e-mail não solicitada e enviada em massa. Geralmente os spams 
têm caráter apelativo, e na grande maioria das vezes são incômodos e inconvenientes.

03- Em relação a endereços e formas de endereçamento de correio eletrônico, marque a opção 
que apresenta uma URL de e-mail válida:
a) yahoo.joao.com@br
b) carla/1993&jose@hotmail.com
c) paulo_21@yahoo.com.br
d) @marta-32. gmail.com
e) carlos$cavalcante@hotmail.com

04- O livre acesso ao código-fonte de um software é um requisito para o seguinte tipo de liberdade 
em programas considerados livres:
a) liberdade de executar o software, para qualquer finalidade.
b) liberdade de alterar o software, melhorá-lo.
c) liberdade de redistribuir cópias do software original.
d) liberdade de remover cópias do software.
e) liberdade de executar cópias do software.

05- Sobre a tecnologia VoiP, considere as afirmativas abaixo:
I. O procedimento consiste em digitalizar a voz em pacotes de dados para que trafegue pela rede 
IP e converter em voz novamente em seu destino.
II. É possível levar um telefone VoIP para uma viagem e conectá-lo à Internet para que se possa 
receber ligações, contanto que a conexão seja rápida e estável o suficiente.
III.  O  órgão  responsável  pela  regulamentação  de  telecomunicações  no  Brasil,  e, 
consequentemente, do serviço de VoiP, é a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).
Analisando os itens acima, podemos concluir que estão corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
e) nenhuma delas.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet


Gabarito
01. E
Comentário: 
São princípios da segurança da informação:
1) Confidencialidade – Proteção da informação compartilhada contra acessos não autorizados; 
obtém-se  a  confidencialidade  pelo  controle  de  acesso  (senhas)  e  controle  das  operações 
individuais de cada usuário (log).
2) Autenticidade – Garantia da identidade dos usuários.
3) Integridade – Garantia da veracidade da informação, que não pode ser corrompida (alterações 
acidentais ou não autorizadas).
4)  Disponibilidade  –  Prevenção  de interrupções  na operação  de todo o  sistema (hardware  + 
software); uma quebra do sistema não deve impedir o acesso aos dados.
Logo, a opção correta é a letra E.

02. D
Comentário: 
A única opção que traz uma definição incorreta é a opção D. Apesar do Firewall controlar sim a 
entrada e  a saída de dados através da rede à qual  o computador  está conectado,  devemos 
sempre ter em mente que nenhuma ferramenta de segurança elimina completamente do risco de 
ataques ao computador.  As ferramentas de segurança, juntamente com as ações da parte do 
usuário,  reduzem o risco de ataques e infecções ao computador,  mas não o isentam de tais 
ameaças.
Assim, podemos concluir que a resposta é a alternativa D.

03. C
Comentário: 
Um URL de e-mail tem a seguinte estrutura básica:

No caso da caixa postal,  deve-se lembrar que o nome não pode conter caracteres especiais, 
exceto: . (ponto) , - (hífen) e _ (underline). Desta forma, a única opçãp que apresenta um URL de 
e-mail válido é a alternativa C.

04. B
Comentário: 
Para alterar um programa, é necessário ter acesso ao código-fonte do programa (software), pois 
trata-se do “DNA” do programa. 
Código-Fonte é o nome dado ao conjunto de instruções escritas pelo programador, é a “receita”  
de como o programa foi criado e do que ele vai fazer. 

Para todas as outras liberdades citadas, o acesso ao código-fonte não é uma necessidade. 
Logo, a resposta correta é a alternativa B.

05. D
Comentário: 
Esta é uma questão para se tomar como fonte de estudo, já que todos os itens estão corretos. 
Nos itens temos: a definição do que é VoiP, uma das vantagens de se utilizar a tecnologia e o  
órgão responsável pela regulamentação e fiscalização.




