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01. Utilizando o Microsoft Windows Seven, instalação padrão,

português-Brasil, ao pressionar o conjunto de tecla Ctrl + Shift +

Esc, qual janela será aberta?

(Obs.: o caracter + serve somente para facilitar a interpretação).

a) Gerenciador de tarefas;

b) Propriedades do computador;

c) Windows explorer;

d) Navegador de Internet;

e) Gerenciador de impressoras.
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Fundamentação:

 Ctrl + Shift + Esc: abre a janela do gerenciador de tarefas

 Ctrl + Alt + Del: gerenciador de segurança do Windows



Exercício



02. Considerando o Navegador Google Chrome, versão 48 em

português, as imagens a seguir indicam que o navegador está em

qual modo de navegação?

a) Segura;

b) De risco;

c) Deep web;

d) Anônima;

e) Abstrata.
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qual modo de navegação?
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Fundamentação:

 Google Chrome - navegação anônima - atalho: Ctrl+Shift+N

 Mozilla Firefox - navegação privativa - atalho: Ctrl+Shift+P

 Internet Explorer e Microsoft Edge - navegação InPrivate - atalho:

Ctrl+Shift+P



Exercício



03. No sistema operacional Windows XP, em sua instalação

padrão, quando o usuário executa a tecla de atalho ALT + F4,

Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas para a interpretação da

questão.

a) abre-se o editor de texto Bloco de Notas.

b) abre-se o utilitário para manutenção de disco Scandisk.

c) é permitido que o usuário encerre o programa em execução.

d) é permitido que o usuário abra o Painel de Controle.

e) é acessado o Gerenciador de Tarefas.
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04. Acerca dos termos utilizados na internet, quando baixa-se um

arquivo, realiza-se:

a) uma desfragmentação de disco;

b) uma compactação em seu tamanho físico;

c) uma compactação em seu tamanho lógico;

d) um UPLOAD;

e) um DOWNLOAD.
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Exercício



05. Acerca dos conceitos básicos da internet, um spam

a) serve para aferir a velocidade de um link de internet.

b) se refere às mensagens eletrônicas que são enviadas para o

usuário, sem o consentimento dele. Geralmente, são enviados para

um grande número de pessoas.

c) é definido pela alta taxa de upload realizada pela memória ROM.

d) é um termo comum utilizado nas redes sociais e representado pelo

símbolo #.

e) pode ser substituído pelo termo Reboot.
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Exercício



06. Um usuário do MS-Windows 10, na configuração padrão, selecionou uma

pasta e pressionou em conjunto as teclas “SHIFT + DELETE” do teclado de seu

computador. Após confirmar a mensagem mostrada na tela, o efeito dessa ação

foi

Obs: o sinal de “+” denota o pressionamento em conjunto das teclas SHIFT e

DELETE.

a) enviar a pasta para a lixeira.

b) copiar a pasta para o desktop.

c) apagar a pasta permanentemente.

d) mover a pasta para a área de transferência.

e) compactar a pasta em um arquivo “.zip” no desktop.
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Exercício



07. Com relação aos certificados de segurança para navegação de internet,

assinale a alternativa INCORRETA.

a) Certificados de segurança são utilizados para minimizar riscos de invasão e

interceptação de dados.

b) Erros na configuração de data e hora do computador podem gerar erros ou

mensagens de erro para o usuário.

c) Certificados vencidos podem gerar erros ou mensagem de erro para o usuário.

d) Padrões antigos de certificados podem gerar erros ou mensagem de erro para

o usuário.

e) A falta de certificado de segurança impede a navegação de internet.
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Exercício



08. Na configuração de uma conta de e-mail, por padrão, as portas

dos servidores de entrada e de saída de e-mail são,

respectivamente,

a) 110, 25 (atualizada recentemente para 587);

b) 25 (atualizada recentemente para 587), 110;

c) 110, 400;

d) 443, 110;

e) 21, 110.
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Fundamentação:

 Para garantir a segurança no envio e recebimento de seus e-mails, é

necessário que você utilize a porta 587 na configuração do servidor de saída

de sua caixa.

 Caso seu e-mail esteja configurado para a porta 25, altere para porta 587.

 POP3: 995 (porta segura SSL/TLS) | 110 (porta comum).

Porta padrão de email:

110 - POP3

25 e 587 - SMTP

143 - IMAP



Fundamentação:

Seguem algumas portas:

 20 e 21: File Transfer Protocol (FTP)

 22: Secure Shell (SSH)

 23: Telnet remote login service

 53: Domain Name System (DNS)

 80: Hypertext Transfer Protocol (HTTP) da World Wide Web

 119: Network News Transfer Protocol (NNTP)

 161: Simple Network Management Protocol (SNMP)

 443: HTTP Securo (HTTPS)



Exercício



09. O resultado da fórmula do Excel

=SE(SOMA(3;4;5)>10;"maior";"menor") é:a) #NOME?;

b) 10;

c) 3;4;5;

d) maior;

e) menor.
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10. Durante a edição de um texto no Word 2010, o usuário clicou sobre o ícone

presente na guia Página Inicial. Como resultado o usuário observou que o

texto em edição apresentava, entre outros símbolos, o símbolo de uma seta para

a direita entre Noções e de conforme fragmento de texto abaixo:

Noções → de Informática

No contexto das marcas de parágrafos e símbolos de formatação ocultos, o

símbolo da seta para a direita indica:

a) hifenização incondicional;

b) caractere de tabulação;

c) mudança de coluna em tabela;

d) espaço incondicional;

e) hifenização opcional.
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11. Os principais navegadores da internet como o Google

Chrome, o Firefox e o Internet Explorer possibilitam,

respectivamente, a navegação anônima, privativa e InPrivate. Uma

das funções da navegação anônima do Google Chrome é:

a) ocultar a navegação do administrador da rede;

b) não armazenar a lista de favoritos;

c) o não armazenamento de cookies;

d) se tornar anônimo para o website visitado;

e) ocultar a navegação do provedor de acesso;
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Fundamentação:

O que acontece quando navega em privado:

O Chrome não guarda:

 o histórico de navegação

 os cookies

 os dados de sites

 as informações introduzidas nos formulários.



Fundamentação:

O que acontece quando navega em privado:

Os ficheiros transferidos e os marcadores criados são mantidos.

A sua atividade não é ocultada dos Websites que visita, da sua

entidade empregadora ou escola nem do seu fornecedor de serviços

de Internet.



Fundamentação:

Navegação In Privite = Internet Explorer --> Tecla de atalho = CTRL +

SHIFT + P

Navegação Privativa = Mozila Firefox-- ---> Tecla de atalho = CTRL +

SHIFT + P

Navegação Anônima = Google Chrome---> Tecla de atalho = CTRL +

SHIFT + N

A navegação privativa NÃO PROTEGE contra vírus.

A navegação privativa abre uma NOVA JANELA e não uma nova guia



Exercício



12. Após acessar um website para o download de músicas da internet foi

notado que o navegador internet passou a mostrar janelas pop-up com

propagandas de forma infinita, ou seja, após o fechamento de uma

janela, outra é apresentada em seguida de forma contínua. Esse efeito é

característico do ataque do malware conhecido como:

a) adware.

b) spyware.

c) botnet.

d) worm.

e) rootkit.
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Alguns Perigos da Internet:

 Backdoor (porta dos fundos) - programa utilizado para abrir portas de acesso em

computadores por pessoas não autorizadas e que podem controlar os computadores a

distância. Geralmente vem oculto em cavalo de Tróia.

 Hijackers (sequestradores) - modificam as configurações do navegador.

Geralmente vem oculto em cavalo de Tróia.

 Spoofing - o invasor troca seu endereço IP por de outro usuário vítima para fazer os

ataques.

 DOS - impendem que os usuários utilizem determinado serviço após tirá-lo por

sobrecarga.



Alguns Perigos da Internet:

 SYN Flood - tipo de DOS. O atacante envia uma quantidade grande de pedidos de

conexão (protocolo TCP) para o servidor parar de responder decorrente também de

sobrecarga, o sistema passa a negar todas os pedidos de conexão, inclusive do

usuário legítimo.

 Buffer overflow - envio de uma quantidade maior de informações que a memória

seria capaz de suportar, causando travamento e instabilidade no servidor.

 Plug of death - explora falhas no recebimento de dados que concernem o protocolo

ICMP.



Alguns Perigos da Internet:

 Hoax - é o boato. Emai's contendo informações, correntes e boatos falsos.

 Engenharia social - 171. Golpista que enganam pessoas para obter informações

como senhas, dados pessoais aplicam golpes.

 SPAM - e-mail indesejado, geralmente contendo propaganda ou conteúdo apelativo

enviado em massa sem solicitação.

 SCAN - varredura em computadores para coletar informações. Pode ser legítima ou

maliciosa.

 SCAM - fraude de antecipação de recursos. E-mails com falsas oportunidades de

negócio, emprego ou produtos. Para ter acesso, o usuário deve depositar um valor.



Alguns Perigos da Internet:

 Port scanner - busca portas de acesso abertas em geral para invadir sistemas.

 Exploit - busca portas de acesso mais específicas, uma falha.

 Ransomware - crimes de extorsão. Criptografa parte de arquivos armazenados e só

libera a chave de descriptografia após pagtº.

 Bot - vírus de robô. Semelhante ao Worm, computador zumbi. Executa ações após

invadir o computador e controlá-lo remotamente. Quando ocorre em massa, são

chamados de botnet.

 Boot - vírus de inicialização. Ataca a inicialização do S.O.



Alguns Perigos da Internet:

 Bolware - malware do boleto. Infecta computadores com boletos bancários

falsificados.

 Time bomb - vírus ativado em determinado momento. Bomba-relógio.

 Adware - exibe janelas de propagandas através do browser sempre que o usuário

acessa. Pode ser lícito ou ilícito.

 Keylogger - Captura e armazena as teclas digitadas no teclado. Capturar

informações como senhas.

 Screenlogger - captura de tela para identificar onde o mouse clicou.

 Sniffer - farejador. Intercepta informações e analisa dados. Pode ser lícito ou ilícito.

 Spyware - software espião.



Exercício



13. Um Analista utiliza um computador com o Windows 10 instalado, em

português, e trabalha frequentemente com diversas janelas de

aplicativos abertas. Para alternar entre as janelas abertas e para fechar a

janela ativa, ele utiliza, correta e respectivamente, as combinações de

teclas:

a) Alt + Tab e Alt + F4;

b) Ctrl + Alt + A e Ctrl + Alt T;

c) Ctrl + F2 e Ctrl + F3;

d) Ctrl + Tab e Ctrl + F4;

e) Alt + A e Alt + X.
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Exercício



14. A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português, mostra o

pagamento hipotético de honorários periciais a um perito trabalhista.

Na célula E3 foi digitada uma fórmula que aplica ao valor contido na célula D3 o

percentual de aumento contido na célula E1. Após a fórmula ser corretamente

digitada, ela foi copiada puxando-se a alça da célula E3 para baixo, até a célula

E5, gerando os resultados corretos automaticamente. A fórmula digitada foi:

a) =SOMA((D3+D3)*E1);

b) =D3+D3*E$1;

c) =AUMENTO(D3+D3;E1);

d) =D3+(D3*$E1);

e) =D3+D3*E1.
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Exercício



15. Um Analista está escrevendo um relatório no Microsoft Word

2010, em português, e deseja numerar as páginas a partir da

terceira página, após a capa e o sumário, iniciando pelo número 1.

Para isso, deverá posicionar o cursor no final da segunda página

e:

a) realizar uma quebra de página. Depois, deverá inserir número de

página no cabeçalho ou rodapé, formatando essa numeração para

iniciar pelo número 3.
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Exercício



16. Um Fiscal Agropecuário recebe de seu gestor, por e-mail, um

arquivo no formato RAR e um arquivo no formato ZIP. Ambos são

arquivos:

a) de dados, que precisarão de um software gerenciador de banco de

dados para serem abertos.
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por hackers para espalhar malware.
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Exercício



17. Um Fiscal Agropecuário desenvolveu a planilha abaixo, onde constam

hipoteticamente o controle da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa

em algumas cidades do Maranhão, utilizando o Microsoft Excel 2010, em

português.

Na célula E2 foi utilizada uma fórmula que foi arrastada para as células E3 e E4,

realizando os cálculos automaticamente. A fórmula utilizada foi:

a) =(B2;C2)-D2;

b) =CALCULAR(B2+C2-D2);

c) =SOMA(B2:C2-D2);

d) =[B2+(C2-D2)];

e) =SOMA(B2;C2)-D2;
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Exercício



18. O campo para pesquisar programas e arquivos da área de trabalho

do Windows 7, em português, permite localizar rapidamente ferramentas

e recursos do Windows, sem a necessidade de procurá-los nos menus.

Uma ferramenta que pode ser localizada e acessada por meio desse

campo abrirá uma tela onde será possível gerenciar os processos em

execução, encerrar programas problemáticos e verificar quanto do

processador e da memória estão sendo utilizados. Trata-se da

ferramenta conhecida como:

a) Gerenciador de Dispositivos.



18. O campo para pesquisar programas e arquivos da área de trabalho

do Windows 7, em português, permite localizar rapidamente ferramentas

e recursos do Windows, sem a necessidade de procurá-los nos menus.

Uma ferramenta que pode ser localizada e acessada por meio desse

campo abrirá uma tela onde será possível gerenciar os processos em

execução, encerrar programas problemáticos e verificar quanto do

processador e da memória estão sendo utilizados. Trata-se da

ferramenta conhecida como:

b) Painel de Controle.



18. O campo para pesquisar programas e arquivos da área de trabalho

do Windows 7, em português, permite localizar rapidamente ferramentas

e recursos do Windows, sem a necessidade de procurá-los nos menus.

Uma ferramenta que pode ser localizada e acessada por meio desse

campo abrirá uma tela onde será possível gerenciar os processos em

execução, encerrar programas problemáticos e verificar quanto do

processador e da memória estão sendo utilizados. Trata-se da

ferramenta conhecida como:

c) Central de Gerenciamento.



18. O campo para pesquisar programas e arquivos da área de trabalho

do Windows 7, em português, permite localizar rapidamente ferramentas

e recursos do Windows, sem a necessidade de procurá-los nos menus.

Uma ferramenta que pode ser localizada e acessada por meio desse

campo abrirá uma tela onde será possível gerenciar os processos em

execução, encerrar programas problemáticos e verificar quanto do

processador e da memória estão sendo utilizados. Trata-se da

ferramenta conhecida como:

d) Central Administrativa.



18. O campo para pesquisar programas e arquivos da área de trabalho

do Windows 7, em português, permite localizar rapidamente ferramentas

e recursos do Windows, sem a necessidade de procurá-los nos menus.

Uma ferramenta que pode ser localizada e acessada por meio desse

campo abrirá uma tela onde será possível gerenciar os processos em

execução, encerrar programas problemáticos e verificar quanto do

processador e da memória estão sendo utilizados. Trata-se da

ferramenta conhecida como:

e) Gerenciador de Tarefas.



18. O campo para pesquisar programas e arquivos da área de trabalho

do Windows 7, em português, permite localizar rapidamente ferramentas

e recursos do Windows, sem a necessidade de procurá-los nos menus.

Uma ferramenta que pode ser localizada e acessada por meio desse

campo abrirá uma tela onde será possível gerenciar os processos em

execução, encerrar programas problemáticos e verificar quanto do

processador e da memória estão sendo utilizados. Trata-se da

ferramenta conhecida como:

e) Gerenciador de Tarefas.



Fundamentação:

Ctrl + Shift + Esc: abre a janela do gerenciador de tarefas

Ctrl + Alt + Del: gerenciador de segurança do Windows



Exercício



19. Os dispositivos periféricos são componentes de hardware que se

conectam a um computador para adicionar funcionalidade, sendo

divididos em dispositivos de entrada, de saída e de entrada-saída. São

exemplos de cada uma dessas categorias, respectivamente:

a) scanner, monitor e modem.

b) teclado, impressora e microfone.

c) mouse, pendrive e alto-falante.

d) webcam, drive de CD-ROM e cartões de memória.

e) joystick, drive de disquete e vídeo.
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20. Considere o texto abaixo:

Um grupo de especialistas em segurança encontrou um novo tipo de malware,

que está se espalhando massivamente por meio do Facebook Messenger.

Trata-se do Digmine, um malware que usa sistemas infectados para extrair a

criptomoeda Monero. Esse malware é enviado às vítimas como um link para

um arquivo de vídeo, quando na verdade é um script executável que afeta as

versões desktop e web do Facebook Messenger, usando o navegador Google

Chrome para minerar a moeda Monero no computador.

(Adaptado de: https://guiadobitcoin.com.br/)



Esse tipo de malware, que parece ser uma coisa (vídeo), mas na

realidade é outra (script de mineração), é categorizado como:

a) trojan;

b) backdoor;

c) adware;

d) rootkit;

e) ransomware.



Esse tipo de malware, que parece ser uma coisa (vídeo), mas na

realidade é outra (script de mineração), é categorizado como:

a) trojan;

b) backdoor;

c) adware;

d) rootkit;

e) ransomware.



Fundamentação:

 Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor

a um computador comprometido. Adware são sistemas de

advertisement (propaganda). Rootkit são ferramentas avançadas

e potencialmente utilizadas para fins maliciosos; e ransomware é

um tipo de vírus de sequestro de arquivos bastante recente.

 Cartilha de Segurança: www.cartilha.cert.br




