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EIXO: Segurança de Informação  
 
1. (IADES/2014/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA  INFORMÁTICA/Q.47) A segurança da 
informação é voltada para a  proteção de um conjunto de informações julgadas importantes ou  

mesmo confidenciais para um indivíduo ou para uma instituição. Ela  está relacionada com a 
segurança física e lógica da informação.  
Considerando o tema, assinale a seguir a alternativa que corresponde a  um exemplo de 

segurança física da informação.  
a) Controle de acesso aos sistemas através de login e senha dos  usuários.  

b) Proteção antivírus nos servidores e computadores pessoais de uma  rede.  
c) Cuidados com a energia elétrica que alimenta um servidor de banco  de dados.  
d) Política de backup das informações e procedimentos para  restauração.  

e) Proteção contra ataques ou invasões por meio de um Firewall de  rede. 
 

 
2. (IADES/2014/EBSERH/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA  INFORMÁTICA/Q.48) Os ataques de 
negação de serviços são ações  maliciosas, ou comportamento falho de um servidor, que acabam 

por  tirar de operação um serviço ou computador conectado a uma rede, normalmente à internet. 
Em relação ao tema, assinale a alternativa  que indica o nome em inglês dado a esse tipo de 

ataque quando é  proveniente de várias localidades ao mesmo tempo.  
a) Trojan Horse ou simplesmente Trojan.  
b) Distributed Denial of Service (DDoS).  

c) Phishing Scan.  
d) Keylogger ou Screenlogger.  

e) Backdoors. 
 
3. (IADES/2014/CAU-RJ/ASSISTENTE DE SISTEMAS/Q.47) Quanto  ao Keylogger, é correto 

afirmar que ele se constitui em um tipo de  spyware capaz de capturar e armazenar as  
a) posições do cursor do mouse, no momento em que ele é acionado, e  enviar tais informações 

para terceiros utilizarem.  
b) telas apresentadas no monitor, nos momentos em que o mouse é  acionado, e enviar essas 
informações para terceiros utilizarem.  

c) teclas digitadas pelo usuário e as posições do cursor do mouse, no  momento em que ele é 
acionado, e enviar tais informações para  terceiros utilizarem.  

d) posições do cursor e as telas apresentadas no monitor, nos  momentos que o mouse é 
acionado, e enviar essas informações para  terceiros utilizarem.  
e) teclas digitadas pelo usuário e enviar tais informações para terceiros  utilizarem. 

 
4. (IADES/2014/CAU-RJ/ASSISTENTE DE SISTEMAS/Q.48) Com  relação aos vírus e worms, é 

correto afirmar que ele são tipos de  malwares que  
a) diferem entre si, porque o primeiro não depende da execução de  programas hospedeiros para 

se tornar ativo na máquina infectada.  
b) não diferem entre si, porque não dependem da execução de  programas hospedeiros para se 
tornarem ativos na máquina infectada.  

c) não diferem entre si, porque o primeiro e o segundo dependem da  execução de programas 
hospedeiros para se tornarem ativos na  máquina infectada.  

d) diferem entre si, porque o primeiro depende da execução de  programas hospedeiros para se 
tornar ativo na máquina infectada.  
e) diferem entre si, porque o segundo depende da execução de  programas hospedeiros para se 

tornar ativo na máquina infectada. 
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5. (IADES/2014/EBSERH/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/Q.44) Um  sistema de segurança da 
informação tem base em três princípios  básicos: confidencialidade, integridade e disponibilidade. 
É correto  afirmar que o princípio da integridade é garantir que  

a) apenas os usuários autorizados tenham acesso a informação.  
b) a informação estará disponível, para pessoas autorizadas, sempre  que necessário.  

c) a informação será armazenada em meios físicos e pelo tempo que o  usuário autorizado 
desejar.  
d) quando a informação for acessada está completa, sem alterações e,  portanto confiável.  

e) a informação estará protegida, livre de acesso por usuários não  autorizados. 
 

6. (IADES/2014/EBSERH/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/Q.50) Há  diferentes tipos de vírus. Alguns 
são mais comuns, como os  manipulados por aplicativos que compõem o pacote Microsoft Office 
(Word, Excel, e PowerPoint, entre outros). É correto afirmar que esse  tipo de vírus é de  

a) Boot.  
b) Macro.  

c) Spyware.  
d) Trojan.  
e) Worm. 

 
7. (FCC/2014/CAMARA MUNICIPAL-SP/Q.53) Normalmente, não é  uma tarefa simples atacar e 

fraudar dados em um servidor de uma  instituição bancária ou comercial, por isso golpistas vêm 
concentrando  esforços na exploração de fragilidades dos usuários. Dentre estes  golpes está  

a) o sniffing, no qual um golpista procura induzir uma pessoa a  fornecer informações 
confidenciais ou a realizar um pagamento  adiantado, com a promessa de futuramente receber 
algum tipo de  benefício. Por exemplo, alguém recebe um e-mail contendo uma oferta  de 

empréstimo ou financiamento com taxas de juros muito inferiores  às praticadas no mercado. 
Após o crédito ser supostamente aprovado a  pessoa é informada que necessita efetuar um 

depósito bancário para o  ressarcimento das despesas.  
b) o e-mail spoofing, por meio do qual um golpista tenta obter dados  pessoais e financeiros de 
um usuário, pela utilização combinada de  meios técnicos e engenharia social. Um exemplo é um 

e-mail no qual  informam que a não execução dos procedimentos descritos pode  acarretar sérias 
consequências, como a inscrição do usuário em serviços de proteção de crédito e o cancelamento 

de uma conta  bancária ou de um cartão de crédito.  
c) o pharming, que envolve a redireção da navegação do usuário para  sites falsos, por meio de 
alterações no serviço de DNS (Domain Name  System). Neste caso, quando a pessoa tenta 

acessar um site legítimo,  o seu navegador web é redirecionado, de forma transparente, para  
uma página falsa.  

d) o advance fee fraud, por meio do qual um comprador ou vendedor  age de má-fé e não cumpre 
com as obrigações acordadas ou utiliza os  dados pessoais e financeiros envolvidos na transação 
comercial para  outros fins. Por exemplo, o comprador tenta receber a mercadoria sem  realizar o 

pagamento ou o realiza por meio de transferência efetuada  de uma conta bancária ilegítima ou 
furtada.  

e) o defacement, com o objetivo específico de enganar os possíveis clientes que, após efetuarem 
os pagamentos, não recebem as  mercadorias. Para aumentar as chances de sucesso, o golpista 
costuma  utilizar artifícios como enviar spam, fazer propaganda via links  patrocinados, anunciar 

descontos em sites de compras coletivas e  ofertar produtos com preços abaixo dos praticados 
pelo mercado. 

 
 
 

8. (FCC/2013/ MPE-AM/MANUTENÇÃO E SUPORTE DE  INFORMÁTICA/Q.40) A internet traz 
inúmeras possibilidades de  uso, porém para aproveitar cada uma delas de forma segura é  

importante que alguns cuidados sejam tomados. Representa uma ação  que pode comprometer a 
segurança na internet:  
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a) Permitir a execução de programas JavaScript, porém assegurando se de utilizar complementos 
para liberar gradualmente a execução,  conforme necessário, e apenas em sites confiáveis.  
b) Permitir que programas ActiveX sejam executados apenas quando  vierem de sites conhecidos 

e confiáveis.  
c) Manter o navegador atualizado, com a versão mais recente e com  todas as atualizações 

aplicadas.  
d) Configurar o navegador para verificar automaticamente  atualizações, tanto dele próprio como 
de complementos que estejam  instalados.  

e) Acessar sites de instituições bancárias, clicando em um link  existente em uma página ou em 
uma mensagem. 

 
9. (FCC/2013/PGE-MA/ADMINISTRATIVO/Q.45) Atualmente, uma  das formas mais difundidas de 
disseminação de vírus é por meio das  mensagens de e-mail. A infecção do computador, nesse 

caso, pode  ocorrer quando  
a) a mensagem é recebida na caixa de entrada.  

b) a mensagem é lida.  
c) o anexo da mensagem de e-mail é copiado em uma pasta.  
d) um link contido na mensagem de e-mail é acessado.  

e) há o envio da confirmação do recebimento da mensagem. 
 

10. (FCC/2013/PGJ-CE/DIREITO/Q.28) No uso diário do  computador, Pedro  
I. considera que mensagens vindas de conhecidos nem sempre são  confiáveis, verificando se 

contêm vírus antes de abri-las.  
II. mantém habilitada a autoexecução de mídias removíveis.  
III. mantém habilitada, no programa leitor de e-mails, a autoexecução  de arquivos anexados.  

IV. configura seu antimalware para verificar apenas os formatos de  arquivo executáveis (.exe).  
Podem comprometer a segurança do computador as ações contidas  SOMENTE em  

a) II, III e IV.  
b) I, II e III.  
c) III e IV. 

d) I, II e IV.  
e) I, III e IV. 

 
 
 

 
 

Gran Sucesso!! 
 
 

 
 
 
 
 

GABARITO 
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COMENTÁRIOS 

 

1. Comentários:  

 
A segurança física é aquela que está relacionada às vulnerabilidades  físicas, presentes 

em ambientes onde se armazenam as informações,  como:  
 Instalações prediais fora do padrão;  

 Ausência de recursos para combate a incêndios;  

 CPDs mal planejados;  
 Disposição desorganizada de fios de energia e cabos de rede;  

 Ausência de controle de acesso físico, etc.  
Então, a segurança física envolve os cuidados com a energia elétrica que  alimenta um 

servidor de banco de dados, como apontado na letra C. As  demais opções ilustram 
cuidados com a segurança lógica.  

GABARITO: C. 
 

 
 

 

2. Comentários:  
 

Os ataques de negação de serviço que acontecem de forma coordenada,  com a 
participação de várias localidades ao mesmo tempo, chama-se  DDoS – Distributed Denial 

of Service (Negação de Serviços Distribuído). 
Este tipo de ataque busca interromper um ou mais serviços, por meio do  envio de uma 

quantidade de requisições ao sistema, de tal forma que o  sistema não consiga responder.  
GABARITO: B. 

 
 

3. Comentários:  
 

O Keylogger é um tipo de malware que é capaz de capturar e armazenar  as teclas 

digitadas pelo usuário no teclado de um computador. A resposta  correta é a letra C.  
GABARITO: E. 

 
 

4. Comentários:  
 

Os worms (vermes) são programas parecidos com vírus, mas que na  verdade são 
capazes de se propagarem automaticamente através de  redes, enviando cópias de si 

mesmo de computador para computador  (observe que os worms apenas se copiam, não 
infectam outros arquivos,  eles mesmos são os arquivos!!). Além disso, geralmente 

utilizam as redes  de comunicação para infectar outros computadores (via e mails, Web,  
FTP, redes das empresas etc).  

Diferentemente do vírus, o worm não embute cópias de si mesmo em  outros programas 
ou arquivos e não necessita ser explicitamente  executado para se propagar. Sua 

propagação se dá através da exploração  de vulnerabilidades existentes ou falhas na 

configuração de softwares  instalados em computadores.  
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GABARITO: D. 
 

 

5.  Comentários:  

O item correto é a letra D.  
GABARITO: D. 

 

 
 

 
6.  Comentários:  

 
Os vírus relacionados aos arquivos produzidos por aplicativos como os  citados na questão 

são chamados de vírus de macro.  
Uma macro é um conjunto de comandos que são armazenados em alguns  aplicativos e 

utilizados para automatizar algumas tarefas repetitivas. Um  exemplo seria, em um editor 
de textos, definir uma macro que contenha a  sequência de passos necessários para 

imprimir um documento com a  orientação de retrato e utilizando a escala de cores em 
tons de cinza.  

O vírus de macro é um desses programas de macro que, ao utilizamos o  documento, se 
comporta como um vírus.  

GABARITO: B. 

 
7. Comentários:  

 
Dentre os itens apresentados, o item C é o único correto. O pharming  envolve o 

redirecionamento da navegação para sites falsos, por meio de  alterações no serviço de 
DNS (Domain Name System). Neste caso,  quando a pessoa tenta acessar um site 

legítimo, o seu navegador é  redirecionado, de forma transparente, para uma página 
falsa.  

 
O item A está errado. Sniffing é o processo de captura das informações da  rede, por meio 

de um software de escuta de rede (sniffer). Este tipo de  programa é capaz de interpretar 
as informações transmitidas no meio  físico.  

 
Item B = errado. Spoofing = Falsificação de Endereço: é a modificação de  campos de 

identificação de pacotes de forma que o atacante possa atuar  se passando por outro 

host. No e-mail spoofing, os spammers utilizam  desta técnica para falsificar o remetente 
de uma mensagem de e-mail.  

 
Item D = errado. Dentre os golpes aplicados na internet temos o Advance  Fee Fraud 

(Fraude de antecipação de recursos). Neste tipo de golpe o  golpista procura induzir uma 
pessoa a fornecer informações confidenciais  ou a realizar um pagamento adiantado, com 

a promessa de futuramente  receber algum tipo de benefício. 
 

O item E também está errado. Defacement é uma técnica que consiste em  alterar o 
conteúdo da página Web de um site. Este ataque também pode  ser nomeado como 

Desfiguração de página ou pichação.  
GABARITO: C 
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8. Comentários:  

 
O item E é o gabarito da questão. Ele apresenta uma ação que pode  comprometer a 

segurança. Quando acessamos sites de instituições  bancárias, clicando em um link 
existente em uma página ou em uma  mensagem, podemos estar prestes a cair em um 

golpe de internet  conhecido como Phishing. O Phishing ou Phishing Scam é um tipo de  
fraude eletrônica projetada para roubar informações particulares que  sejam valiosas para 

cometer um roubo ou fraude posteriormente.  
O golpe de phishing é realizado por meio da criação de um website falso  e/ou do envio de 

uma mensagem eletrônica falsa (geralmente um e mail  ou recado através de scrapbooks, 
como no Facebook), tentando enganar o  receptor da mensagem e fazer com que ele 

forneça informações sensíveis  (números de cartões de crédito, senhas, dados de contas 

bancárias, entre  outras).  
GABARITO: E. 

 
 

 
9. Comentários:  

Devemos entender o seguinte: um vírus de computador só pode ser  ativado, ou seja, ele 
só pode infectar o seu computador se um arquivo  contaminado for executado. Assim, se 

você acessar um link contido na  mensagem de e-mail e este link executar algo que 
dispare um arquivo  contaminado, seu computador será infectado. Outra situação que 

pode  ocorrer é você copiar o anexo da mensagem em uma pasta e logo depois  
EXECUTÁ-LO. Apenas a ação de copiar o anexo para uma pasta não causa  a 

contaminação do computador.  
GABARITO: D. 

 

 
 

10. Comentários:  
De todas as ações realizadas por Pedro, apenas o item I não compromete  a segurança do 

computador. Devemos perceber que somente esta ação  não é suficiente e que devemos 
checar todas as mensagens, mesmo  aquelas vindas de conhecidos.  

Memorize: um vírus só contamina um computador se um arquivo  infectado for 
executado. Assim, manter habilitada a autoexecução de  mídias removíveis ou a 

autoexecução de anexos em um leitor de e-mail,  pode comprometer a segurança do 
sistema. É preciso atenção, também,  aos formatos de arquivos que normalmente são 

utilizados para disseminar  vírus de computador. Arquivos com extensões: .EXE, .BAT, 
.COM, .SRC,  .VBS são os mais utilizados para este fim. Observar apenas os arquivos  

com a extensão “.exe”, não contempla todos os arquivos executáveis. 
GABARITO: A. 
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