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1.  Software
Cerca de 90% das questões de Informática 

abordam conceitos relacionados aos softwares, na 
forma de definições e de modos de operação, tan-
to em provas de nível médio como de nível supe-
rior. Por esse motivo, ele será abordado em nosso 
primeiro tópico.

O software é a parte abstrata de um computador, 
também conhecido como a parte lógica. É um pro-
grama instalado em um dispositivo, que pode ser 
um computador ou mesmo um celular.

Os Programas são a aplicação de regras de ma-
neira digital, para que, dada uma situação, ocorra 
uma reação pré-programada. Assim, temos que um 
programa é uma representação de tarefas manuais; 
com eles podemos automatizar processos, o que tor-
na as tarefas mais dinâmicas.

Licenças de Software
Uma licença de software define o que um 

usuário pode ou não fazer com ele, ela se baseia 
essencialmente no direito autoral. Existem vários 
tipos de licenças de software, mas, no que tange 
ao concurso público, apenas duas são de valor sig-
nificativo: a licença de software livre e a licença de 
software proprietário.

Software Proprietário
A licença de software proprietário procura reser-

var o direito de autor do programa.
Um software proprietário é também conhecido 

como software não livre, pois uma de suas principais 
características é manter o Código Fonte1 fechado�

Há vários softwares proprietários gratuitos. 
Por outro lado, existem aqueles que, para o usuá-
rio adquirir o direito de uso, exigem a compra de 
uma licença de uso, a qual não lhe dá direito de 
propriedade sobre o programa, apenas concede a 
ele o direito de utilizá-lo, além de impor algumas 
regras quanto ao seu uso.

São exemplos de softwares proprietários: Win-
dows, Microsoft Office, Mac OS, aplicativos da 
Adobe, Corel Draw, WinRAR, WinZip, MSN entre 
outros tantos.

Software Livre
Em contrapartida ao software proprietário, 

um grupo criou o software livre. Como princípio 
atribuem-se às leis que  regem a definição de li-
berdades como forma de protesto em relação ao 
software proprietário.

1  Código Fonte: conjunto de instruções feitas em uma linguagem de programa-
ção, que definem o funcionamento e o comportamento do programa.

O software livre tem como primordial caracterís-
tica o Código Fonte Aberto�

A principal organização que mantém e promove 
o software livre é a Free Software Foundation (FSF).

Para que um software seja classificado como 
Software Livre, ele deve obedecer a quatro liberda-
des de software do projeto GNU - General Public 
License (Licença Pública Geral) - idealizado por Ri-
chard Matthew Stallman, ativista e fundador do mo-
vimento software livre:

Liberdade 0: a liberdade para executar o progra-
ma, para qualquer propósito;

Liberdade 1: a liberdade de estudar como o pro-
grama funciona e adaptá-lo às suas necessidades;

Liberdade 2: a liberdade de redistribuir cópias 
do programa de modo que você possa ajudar ao seu 
próximo;

Liberdade 3: a liberdade de modificar o progra-
ma e distribuir essas modificações, de modo que to-
da a comunidade se beneficie.

A GPL (CopyLeft) é um reforço a essas quatro li-
berdades, garantindo que o código fonte de um pro-
grama software livre não possa ser apropriado por 
outra pessoa ou empresa, principalmente para que 
não seja transformado em software proprietário.

A GPL só possui versão em inglês devido a possí-
veis erros de tradução que possam vir a ser inseridos 
em sua descrição.

O Linux é um dos principais projetos desenvol-
vidos sob a licença de software livre, assim como o 
BrOffice, mas o principal responsável por alavancar 
o software livre, assim como o próprio Linux, foi o 
projeto Apache2 que no início só rodava em servido-
res Linux e hoje é multiplataforma.

FIQUE LIGADO

São exemplos de softwares livres: Apache, Linux, 
BrOffice, LibreOffice, Mozilla Firefox, Mozilla Thunder-
bird, entre outros.

Shareware
A Licença do tipo Shareware é comumente usada 

quando se deseja permitir ao usuário uma degusta-
ção do programa, é uma licença que oferece funcio-
nalidades reduzidas ou mesmo em sua totalidade, 
porém, com um prazo para esse uso que, depois de 
encerrado, o programa limita as funcionalidades ou 
pode deixar de funcionar. 

2  Apache: servidor responsável pelo processamento da maior parte das pági-
nas disponibilizadas atualmente na Internet, cerca de 51%. .
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Um exemplo de software popular que utiliza essa 
licença é o WinRAR, que, após os 40 dias, começa a 
exibir uma mensagem toda vez que é aberto, contu-
do, continua funcionando mesmo que o usuário não 
adquira a licença.

Esta permite a cópia e redistribuição do software, 
porém, não permite a alteração, pois o código fonte 
não é público.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. (CESPE) Com relação a softwares livres, suas 
licenças de uso, distribuição e modificação, 
assinale a opção correta, tendo como referência 
as definições e os conceitos atualmente empre-
gados pela Free Software Foundation.
a) Todo software livre deve ser desenvolvi-

do para uso por pessoa física em ambiente 
com sistema operacional da família Linux, 
devendo haver restrições de uso a serem 
impostas por fornecedor, no caso de outros 
sistemas operacionais.

b) O código fonte de um software livre pode 
ser adaptado ou aperfeiçoado pelo usuário, 
para necessidades próprias, e o resultado 
de aperfeiçoamentos desse software pode 
ser liberado e redistribuído para outros 
usuários, sem necessidade de permissão do 
fornecedor do código original.

c) Toda licença de software livre deve estabele-
cer a liberdade de que esse software seja, a 
qualquer momento, convertido em software 
proprietário e, a partir desse momento, 
passem a ser respeitados os direitos de 
propriedade intelectual do código fonte do 
software convertido.

d) Quando a licença de um software livre contém 
cláusula denominada copyleft, significa que 
esse software, além de livre, é também de 
domínio público e, dessa forma, empresas in-
teressadas em comercializar versões não gra-
tuitas do referido software poderão fazê-lo, 
desde que não haja alterações nas funciona-
lidades originais do software.

e) Um software livre é considerado software de 
código aberto, quando o seu código fonte 
está disponível em sítio da Internet com de-
signação .org, podendo, assim, ser continua-
mente atualizado, aperfeiçoado e estendido 
às necessidades dos usuários, que, para exe-
cutá-lo, devem compilá-lo em seus compu-
tadores pessoais. Essa característica garante 
a superioridade do software livre em face dos 
seus concorrentes comerciais proprietários.

RESPOSTA: B.

Alternativa A. Um software, por ser livre, não significa 
que tenha de ser para um tipo de pessoa apenas, pelo 
contrário, a ideia do software livre é a democratização, 
tanto que temos no Brasil um grande incentivo por 
parte do governo ao software livre, por isso, inclusi-
ve, é que ele aparece na sua prova do concurso. Como 
usuário doméstico (pessoa física), você também pode 
fazer uso desse ambiente mais seguro que é o Linux. 
O software livre também emprega as 4 liberdades, ou 
seja, o termo restrição não soa muito bem associado 
ao software livre.
Alternativa B. A alternativa descreve bem as 4 li-
berdades da licença livre bem como a característica 
“código fonte ser aberto”, ou seja, disponível a todos.
Alternativa C. Um software Livre não pode ser con-
vertido em software proprietário, contudo, existem 
licenças derivadas do software livre ditas licenças 
permissivas, que são utilizadas quando o desenvol-
vedor de um sistema apenas o cria sem intenção de 
mantê-lo ou melhorá-lo, deixando livre para que, 
caso alguém se interesse, possa tornar o fruto do seu 
trabalho em um produto e comercializar por conta.
Alternativa D. Software de Domínio Público pode ser 
transformado em software proprietário. A denomina-
ção CopyLeft faz uma alusão ao CopyRight (direitos 
autorais), dando ênfase à liberdade de software. Ela 
é um complemento ao conceito de software livre, pois 
o reforça, impondo a necessidade de que as atualiza-
ções, mudanças ou mesmo uso de partes de um deste 
sejam mantidas sob a licença de software livre, o qual 
é diferente de domínio público devido às condições 
citadas.
Alternativa E. O código fonte não precisa estar dispo-
nibilizado necessariamente em um site, porém, deve 
ser acessível a quem precisar; o código pode ser dis-
ponibilizado por meio de mídias como CDs e DVDs. 
Além disso, um software livre já possui versões com-
piladas disponíveis para usuários, ou seja, o usuário 
não precisa compilá-lo previamente para executar.

Tipos de Software
Existem diversos tipos de software, mas somente 

alguns nos interessam durante a prova. Dessa for-
ma, iremos focar o estudo no que nos é pertinente.

Podemos classificar os softwares de acordo com 
os itens a seguir:

 Firmwares;
 Sistemas Operacionais;
 Escritório;
 Utilitários;
 Entretenimento;
 Malwares.
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Firmwares
Um Firmware é normalmente um software em-

barcado, ou seja, ele é um software desenvolvido pa-
ra operar sobre um hardware específico. De forma 
geral, um Firmware é incorporado ao hardware já 
no momento de sua fabricação, mas, dependendo 
do tipo de memória em que é armazenado, ele pode 
ser atualizado ou não. O software do tipo Firmware 
que interessa ao nosso estudo é o BIOS.

BIOS (Basic Input/Output System)
O Sistema Básico de Entrada e Saída é um soft-

ware embarcado em uma memória do tipo ROM, 
nos computadores atuais é mais comum em memó-
rias do tipo Flash ROM�

O BIOS é o primeiro programa que roda quando 
ligamos o computador. Ele é composto pelo SETUP, 
que são suas configurações, e pelo POST, responsá-
vel por realizar os testes de hardware.

Durante o processo de boot3, o BIOS aciona a 
memória CMOS4, onde ficam armazenadas as últi-
mas informações sobre o hardware do computador 
e sobre a posição de início do sistema operacional no 
disco. Em posse dessas informações, o BIOS executa 
o POST, a etapa que verifica se todos os dispositivos 
necessários estão conectados e operantes.

Após as verificações de compatibilidade, o BIOS 
inicia o processo de leitura do disco indicado como 
primário a partir do ponto onde se encontra o sis-
tema operacional, que é carregado para a memória 
principal do computador.

Quando há apenas um sistema operacional insta-
lado no computador, este é iniciado diretamente pelo 
BIOS, porém, se houver dois ou mais se faz necessário 
optar por qual dos sistemas se deseja utilizar.

Em uma situação em que existem dois sistemas 
operacionais atribui-se a caracterização de Dual boot.

FIQUE LIGADO

Em um mesmo computador podem ser instalados 
dois ou mais sistemas operacionais diferentes, ou mes-
mo versões diferentes do mesmo sistema.

Um computador que possua uma distribuição 
Linux instalada e uma versão Windows, por exem-
plo, ao ser concluído o processo do BIOS, inicia um 
gerenciador de boot. Em geral é citado nas provas 
ou o GRUB ou o LILO, que são associados ao Linux.

3  boot: processo de inicialização do sistema operacional.
4  CMOS: uma pequena memória RAM alimentada por uma pilha de 9V.

EXERCÍCIOS COMENTADOS

01. (IF-SE) Um programa (software), quando ar-
mazenado na memória ROM, recebe o nome de 
firmware.

CERTO. Um exemplo disso é o Sistema Básico de 
Entrada/Saída (BIOS), que é um software do tipo 
Firmware que fica armazenado em uma memória 
do tipo ROM, nos computadores atuais do tipo Flash 
ROM (que é dita do tipo ROM, pela característica de 
manter uma informação mesmo sem alimentação de 
energia). Os chips de memória ROM são peças nor-
malmente já acopladas ao hardware final.

02. (CESPE) Diferentemente dos computadores 
pessoais ou PCs tradicionais, que são operados 
por meio de teclado e mouse, os tablets e com-
putadores pessoais portáteis dispõem de recurso 
touch-screen. Outra diferença entre esses dois 
tipos de computadores diz respeito ao fato de o 
tablet possuir firmwares, em vez de processado-
res, como o PC.

ERRADO. A questão compara um software do tipo 
firmware a um processador, uma peça de hardware. 
Tablets, assim como outros dispositivos (celulares, 
smartphones, etc.), também possuem processador; 
muitas vezes mais de um, como o primeiro Iphone, 
que portava 8 processadores, cada um com uma fina-
lidade. Esses dispositivos, assim como o computador, 
também possuem firmwares.

Sistemas Operacionais (SO)
O conteúdo de sistemas operacionais é cobra-

do de duas formas nas provas: prática e conceitual. 
Questões de caráter conceitual são colocadas de for-
ma comparativa entre os sistemas, enquanto que as 
práticas estão associadas às ferramentas e modos de 
operação de cada sistema. O conteúdo referente à 
parte prática é abordado em específico nos tópicos 
Windows e Linux.

O sistema operacional é o principal programa 
do computador. Ele é o responsável por facilitar a 
interação do usuário com a máquina, além de ter si-
do criado para realizar as tarefas de controle do har-
dware, livrando assim os aplicativos de conhecer o 
funcionamento de cada peça existente no mundo.

As tarefas de responsabilidade do SO são, princi-
palmente, de níveis gerenciais. O sistema operacional 
é o responsável por administrar a Entrada e a Saída 
de dados de forma que, quando um usuário seleciona 
uma janela, ele está trazendo-a para o primeiro pla-
no de execução. Assim, sempre que o usuário digita 
um texto, por exemplo, o SO tem de gerenciar qual a 
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janela, ou seja, qual aplicativo irá receber as informa-
ções entradas pelo teclado, mas ao mesmo tempo o 
SO irá receber uma solicitação do aplicativo para que 
exiba na tela as informações recebidas.

É de responsabilidade do SO gerenciar o uso da 
memória RAM e do processador. O controle estabe-
lecido pelo sistema operacional dita que programa 
será executado naquele instante e quais espaços de 
memória estão sendo usados por ele e pelos demais 
aplicativos em execução. 

Para que o sistema operacional consiga se co-
municar com cada dispositivo, aquele precisa saber 
antes como estes  funcionam, para tanto, é necessá-
rio instalar o driver5 do dispositivo. Atualmente, a 
maioria dos drivers são identificados automatica-
mente pelo SO, mas o sistema nem sempre possui as 
informações sobre hardwares recém-lançados. Nes-
se caso, o sistema, ao não conseguir o driver especí-
fico, solicita ao usuário que informe o local onde ele 
possa encontrar o driver necessário.

Aplicativos

Hardware

Gerenciamento de Entrada/Saída

Gerenciamento de Drivers de dispositivos

Gerenciamento de Memória

Gerenciamento de CPU

Hardware

Dentre os sistemas operacionais modernos, o 
Windows ainda é o que mais se destaca em ter-
mos de número de usuários em computadores 
pessoais. Por outro lado, quando se questiona em 
relação ao universo de servidores na Internet, nos 
deparamos com o Linux como mais utilizado; o 
principal motivo relaciona-se à segurança mais 
robusta oferecida pelo Linux.

Os exemplos de SO para computadores pessoais 
(PC) que podem ser citados em provas são:

 Windows;
 Linux;
 Mac OS;
 Chrome OS;
 Solaris�

Porém, esses sistemas derivaram de duas ver-
tentes principais o DOS e o UNIX. É de interesse da 
prova saber que o DOS foi o precursor do Windows 
e que a plataforma UNIX foi a base do Linux e tam-
bém do Mac OS.

Contudo, não encontramos SO apenas em PCs. 
Celulares, smartphones e tablets também utilizam 
sistemas operacionais. Atualmente, fala-se muito no 
sistema do Google para esses dispositivos, o Google 
5  Driver: Conjunto de informações sobre como funciona um dispositivo de 
hardware.

Android, no entanto, a Microsoft lançou em 2012 o 
Windows 8, inclusive para o mercado de dispositi-
vos móveis.

Os Sistemas Operacionais podem ser divididos 
em duas partes principais: Núcleo e Interface.

O Núcleo de um Sistema Operacional é cha-
mado de Kernel. Ele é a parte responsável pelo ge-
renciamento do hardware, como já explanado, en-
quanto que a interface é parte de interação com o 
usuário, seja ela uma interface apenas textual ou 
uma interface com recursos gráficos.

FIQUE LIGADO

O Kernel é a principal parte do Sistema Operacional.

A interface com recursos gráficos é comumente 
chamada de GUI (Graphic User Interface), Interfa-
ce Gráfica do Usuário, também citada como geren-
ciador de interface gráfica. O nome Windows foi ba-
seado, justamente, nessa característica de trabalhar 
com janelas gráficas como forma de comunicação 
com o usuário.

Sistema Operacional Kernel

Windows XP NT 5.2

Windows Vista NT 6.0

Windows 7 NT 6.1

Windows 8 NT 6.2

Linux Linux 3.10

Em relação às GUIs, cada versão do Windows 
utiliza e trabalha com apenas uma única interface 
gráfica, que só passou a ter um nome específico a 
partir do Windows Vista.

Windows GUI

XP Sem nomenclatura

Vista Aero

7 Aero

8 Metro

FIQUE LIGADO

Ao contrário do Windows, o Linux tem suporte a vá-
rias Interfaces Gráficas.

Por outro lado, existem diversas GUIs para o 
Linux, algumas Distribuições Linux6 trabalham 
com apenas um gerenciador de interface gráfica, 
enquanto que outras trabalham com múltiplas. As 
principais GUIs do Linux são:
6  Distribuição Linux: uma cópia do Linux desenvolvida, geralmente, com base 
em outra cópia, mas com algumas adaptações.
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 Gnome;
 KDE;
 Unity;
 XFCE;
 FluxBox;
 BlackBox;
 Mate;
 Cinnamon�

Características de um Sistema Operacional
Os Sistemas Operacionais podem ser classificados 

de acordo com suas características comportamentais.

Multitarefa
Um Sistema Operacional é dito multitarefa quan-

do consegue executar mais de uma tarefa simultânea, 
como: tocar uma música enquanto o usuário navega 
na Internet e escreve um texto no Word.

Contudo, há duas formas de multitarefa empre-
gadas pelos SO modernos: Multitarefa Preemptiva e 
Multitarefa Real.

Ex�:  Windows, Linux e Mac OS.

Monotarefa
Sistema Monotarefa é o sistema que, para execu-

tar uma tarefa, deve aguardar a que está em execução 
terminar ou mesmo forçar o seu término para que 
possa executar. Trabalha com um item de cada vez.

Ex�:  DOS e algumas versões UNIX.

Multiusuário
É quando o Sistema Operacional permite mais 

de uma sessão de usuário ativa simultaneamente.
Se dois ou mais usuários estiverem com sessões 

iniciadas, elas são de certa maneira tratadas inde-
pendentemente, ou seja, um usuário não vê o que 
o outro estava fazendo, como também, em um uso 
normal, não interfere nas atividades que estavam 
sendo executadas pelo outro usuário.

O sistema multiusuário geralmente possui a op-
ção trocar de usuário, que permite bloquear a sessão 
ativa e iniciar outra sessão simultânea.

Monousuário
Em um Sistema Monousuário, para que outro 

usuário inicie sessão, é necessário finalizar a do usuá-
rio ativo, também conhecido como efetuar Logoff.

Softwares de Escritório
São aplicativos com utilização mais genérica, de 

forma a possibilitarem as diversas demandas de um 
escritório como também suprirem muitas necessi-
dades acadêmicas em relação à criação de trabalhos.

Nesta seção apenas é apresentado um comparativo 
entre as suítes de escritório que são cobradas na prova. 

Editor Microsoft Office BrOffice

Texto Word Writer

Planilha Excel Calc

Apresentação de Slides PowerPoint Impress

Desenho Publisher Draw

Banco de Dados Access Base

Fórmula Equation Math

Os editores de Texto, Planilha e Apresentação 
são os mais cobrados em provas de concursos. So-
bre esses programas podem aparecer perguntas a 
respeito do seu funcionamento, ainda que sobre edi-
tores de apresentação sejam bem menos frequentes.

Outro ponto importante a se ressaltar é que 
o Microsoft Outlook é componente da suíte de 
aplicativos Microsoft Office. Não foi destacado na 
tabela acima por não existir programa equivalen-
te no BrOffice.

Por vezes o concursando pode se deparar na pro-
va com o nome LibreOffice, o que está correto, pois 
o BrOffice é utilizado no Brasil apenas, mas ele é ba-
seado no Libre Office. Até a versão 3.2, o BrOffice 
era fundamentado no OpenOffice e, após a compra 
da Sun pela Oracle a comunidade decidiu mudar pa-
ra o Libre por questões burocráticas.

Softwares Utilitários
Alguns programas ganharam tamanho espaço 

no dia a dia do usuário que, sem eles, podemos por 
vezes ficar sem acesso às informações contidas em 
arquivo, por exemplo.

São classificados como utilitários os programas 
compactadores de arquivos e leitores de PDF. Esses 
programas assumiram tal patamar por consolida-
rem seus formatos de arquivos. Entre os compac-
tadores temos os responsáveis pelo formato de ar-
quivos ZIP, apesar de que, desde sua versão XP, o 
Windows já dispunha de recurso nativo para com-
pactar e descompactar arquivos nesse formato, mui-
tos aplicativos se destacavam por oferecer o serviço 
de forma mais eficiente ou prática. Os compactado-
res mais conhecidos são: WinZip, BraZip e 7-Zip. 
Outro compactador que ganhou espaço no merca-
do foi o WinRar com o formato .RAR, que permite 
uma maior compactação do que o ZIP.

Softwares de Entretenimento
Nesta categoria, entram os aplicativos multimí-

dias como players de áudio e vídeo, como o Windo-
ws Media Player, o Winamp, o iTunes, VLC player 
e BS player, dentre inúmeros outros, assim como 
também os jogos como Campo Minado, Paciência, 
Pinball e outros tantos de mais alto nível.



117

N
O

ÇÕ
ES

 D
E 

IN
FO

RM
Á

TI
CA

Malwares (Malicious Softwares)
Os Malwares são programas que têm finalida-

de mal intencionada, na maioria das vezes ilícita. 
Grande parte das bancas cita-os como pragas ci-
bernéticas que infectam o computador do usuário 
e trazem algum prejuízo; por outro lado, há bancas 
que especulam sobre os diferentes tipos de malwa-
res. A seguir são destacados os principais tipos de 
malwares.

FIQUE LIGADO

Para ser um malware tem que ser um software, 
do contrário pode ser uma prática maliciosa, mas 
não um malware.

Vírus
O Vírus é apenas um dos tipos de malware, ou se-

ja, ao contrário do que a maioria das pessoas fala, nem 
tudo que ataca o computador é um vírus. As questões 
que tangem ao que é um vírus, em geral, são cobradas 
em prova como forma de saber se o concursando co-
nhece as diferenças entre os malwares.
Um vírus tem por características:

 Infectar os arquivos do computador do 
usuário, principalmente arquivos do sistema�

 Depender de ação do usuário, como 
executar o arquivo ou programa que está 
contaminado com o vírus�

 Ter finalidades diversas, dentre as quais da-
nificar tanto arquivos e o sistema operacio-
nal, como também as peças�

• Vírus Mutante

É um vírus mais evoluído, que tem a capacidade 
de alterar algumas de suas características a fim de 
burlar o antivírus. 

• Vírus de Macro 

O Vírus de Macro explora falhas de segurança 
das suítes de escritório, principalmente da Micro-
soft. Uma macro, ao ser criada de certa forma, anexa 
ao documento uma programação (comandos geral-
mente em Visual Basic7), ele pode inserir seu código 
dentro deste código em VB.

O Vírus de Macro geralmente danifica a suíte de 
escritório, inutilizando-a, além de poder apagar do-
cumentos do computador.

Para que seja executado esse vírus, é necessário 
que o usuário execute o arquivo contaminado.

7  Visual Basic (VB): é uma linguagem de programação criada pela Microsoft.

Worm
O Worm é por vezes citado nas provas em por-

tuguês, verme, como forma de confundir o concur-
sando. Ao contrário do vírus, ele não depende de 
ação do usuário para executar; ele executa auto-
maticamente: no momento em que um pendrive é 
conectado a um computador, ele é contaminado ou 
contamina este.

Um Worm tem como finalidade se replicar, po-
rém, não infecta outros arquivos, apenas cria cópias 
de si em vários locais, o que pode encher o HD do 
usuário. Outra forma utilizada de se replicar é atra-
vés da exploração de falhas dos programas, princi-
palmente os clientes de e-mail, enviando por correio 
eletrônico cópias de si para os contatos do usuário 
armazenados no cliente de e-mail.

Um Worm, muitas vezes, instala no computador 
do usuário um bot, transformando aquele em um ro-
bô controlado à distância. Os indivíduos que criam 
um Worm fazem-no com a finalidade de infectar o 
maior número possível de computadores, para que 
possam utilizá-los em um ataque de DDoS8, ou co-
mo forma de elevar a estatística de acessos a deter-
minados sites. Também pode ser utilizado para rea-
lizar um ataque a algum computador ou servidor na 
Internet a partir do computador infectado.

Trojan Horse (Cavalo de Troia)
O Cavalo de Troia foi batizado com esse nome, 

pois suas características se assemelham muito às da 
guerra da Grécia com Troia. Na História, os gregos 
deram aos troianos um grande cavalo feito de ma-
deira e coberto de palha para disfarçar que era oco, 
dentro do cavalo foram colocados vários soldados 
gregos que deveriam abrir os gigantes e fortes por-
tões da cidade de Troia para que o exército grego pu-
desse invadir a fortaleza. 

Um Cavalo de Troia é recebido pelo usuário co-
mo um presente, presente de grego, de forma a levar 
o usuário a abri-lo, ou seja, ele depende de ação do 
usuário. Os presentes geralmente podem parecer 
um cartão virtual, uma mensagem, álbuns de fotos, 
e-mails com indicações de prêmios, falsas respostas 
de orçamentos, folhas de pagamento, sempre algu-
ma forma de chamar a atenção do usuário para que 
ele abra o Trojan.

Podemos tratá-lo em essência como um meio 
para que outro malware seja instalado no compu-
tador. Da mesma forma como o cavalo da história 
serviu como meio para infiltrar soldados e como os 
soldados abriram os portões da cidade, o malware 
também pode abrir as portas do computador para 
que outros malwares o infectem, o que acontece na  
maioria dos casos, portanto, pode trazer em seu in-
terior qualquer tipo de malware.

8 DDoS: Ataque de negação de serviço distribuído, veja mais no tópico segu-
rança desse material.
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Esse malware executa as ações para as quais, apa-
rentemente, fora criado; como exibir uma mensa-
gem, ou crackear9 um programa. Essa tarefa é rea-
lizada com o intuito de distrair o usuário enquanto 
que os malwares são instalados.

Spyware
Também conhecido como software espião, o 

Spyware tem por finalidade capturar dados do usuá-
rio e enviá-los para terceiros: nº de cartões de crédi-
to, CPF, RG, nomes, data de nascimento e tudo mais 
que for pertinente para que transações eletrônicas 
possam ser feitas utilizando seus dados.

Existem dois tipos de spywares: os KeyLoggers e 
os ScreenLoggers.

KeyLogger

Key = chave, Log = registro de ações.
O KeyLogger é um spyware cuja característica é 

capturar os dados digitados pelo usuário. Na maio-
ria das situações o KeyLogger não captura o que é 
digitado a todo instante, mas o que é teclado após 
alguma ação prévia do usuário, como por exemplo 
abrir uma página de um banco ou de uma mídia so-
cial - alguns keyloggers são desenvolvidos para cap-
turar conversas em programas de messenger.

ScreenLogger

Screen = Tela
O ScreenLogger é uma evolução do KeyLogger 

na tentativa de capturar, principalmente, as senhas 
de bancos, pois o ScreenLogger captura fotos avan-
çadas da tela do computador a cada clique do mouse. 
Essa foto avançada, na verdade, é uma foto de uma 
pequena área que circunda o mouse, mas grande o 
suficiente para que seja possível ver em que número 
o usuário clicou. 

Muitos serviços de Internet Banking10 utilizam 
um teclado virtual, no qual o usuário clica nos dígi-
tos de sua senha ao invés de digitar. Assim, ao forçar 
que o usuário não utilize o teclado, essa ferramen-
ta de segurança ajuda a evitar roubos de senhas por 
KeyLoggers. Por outro lado, foi criado o Screen-
Logger, que captura imagens; então, como forma de 
oferecer segurança maior, alguns bancos utilizam 
um dispositivo chamado de Token. 

O Token é um dispositivo que gera uma chave 
de segurança aleatória, a qual uma vez utilizada 
para acessar a conta, se torna inválida para novos 
acessos. Assim, mesmo sendo capturada, ela se 
torna inútil ao invasor.
9  Crackear: é uma quebra de licença de um software para que não seja neces-
sário adquirir a licença de uso, caracterizando pirataria.
10  Internet Banking: acesso à conta bancária pela Internet, para realizar algu-
mas movimentações e consultas.

FIQUE LIGADO

Cuidado para não confundir: Teclado Virtual em 
uma página de Internet Banking é um recurso de se-
gurança, enquanto o teclado virtual que faz parte do 
Windows é um recurso de acessibilidade.

Hijacker
O Hijacker é um malware que tem por finalidade 

capturar o navegador do usuário, principalmente o 
Internet Explorer. Esse programa fixa uma página 
inicial no navegador, que pode ser uma página de 
propaganda ou um site de venda de produtos, ou 
mesmo um site de pornografia, como os mais peri-
gosos que fixam páginas falsas de bancos (veja mais 
na seção Segurança no tópico ataques).

As alterações realizadas por ele no navegador 
dificilmente são reversíveis. Na maioria dos casos, 
é necessário reinstalar o navegador várias vezes até 
formatar o computador. Existem, no mercado, al-
guns programas que tentam restaurar as configura-
ções padrões dos navegadores, são conhecidos por 
Hijacker This, porém, esses programas não são fer-
ramentas de segurança, mas apenas uma tentativa 
de consertar o estrago feito.

Adware
Adware (Advertising Software) é um software 

especializado em apresentar propagandas. 
O Adware é tratado como malware, quando 

apresenta algumas características de spywares, além 
de, na maioria dos casos, se instalar no computador 
explorando falhas do usuário, por exemplo, duran-
te a instalação de um programa em que o indivíduo 
não nota que em uma das etapas estava instalando 
outro programa diferente do desejado. 

Um exemplo clássico é o Nero gratuito, que é pa-
trocinado pelo ASK11. Durante a instalação, uma das 
telas apresenta algumas opções: deseja instalar a bar-
ra de ferramenta do ASK; deseja tornar o motor de 
busca do ASK como seu buscador padrão; deseja tor-
nar a página do ASK como sua página inicial, que, por 
padrão, aparecem marcadas esperando que o usuário 
clique indiscriminadamente na opção “avançar”.

Muitos Adwares monitoram o comportamento 
do usuário durante a navegação na Internet e vendem 
essas informações para as empresas interessadas.

Backdoors
Backdoor, basicamente, é uma porta dos fundos 

para um ataque futuro ao computador do usuário.

11 Ask: Motor de buscas na Internet.
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Um Backdoor pode ser inserido no compu-
tador por meio de Trojan Horse, como também 
pode ser um programa adulterado recebido de 
fonte pouco confiável. Por exemplo, um usuário 
baixa em um site qualquer, diferente do oficial, o 
BrOffice, nada impede que o programa tenha sido 
ligeiramente alterado com a inserção de brechas 
para ataques futuros.

Rootkits
RootKit vem de Root = administrador do am-

biente Linux. Kit = conjunto de ferramentas e ações.
Um Rootkit altera aplicativos do Sistema, como 

gerenciadores de arquivos, com o intuito de escon-
der arquivos maliciosos que estejam presentes no 
computador. Por meio dele também o invasor po-
de criar Backdoors no computador, para que possa 
voltar a atacar o micro sem se preocupar em ter de 
contaminá-lo novamente.

VAMOS PRATICAR

Os exercícios a seguir são referentes ao conteú-
do: Software.

Com relação à instalação, à configuração e ao su-
porte de aplicativos, julgue o item a seguir.

01. (CESPE) O BrOffice�org possui código 
fechado, assim como o Microsoft Office, 
embora seja considerado software livre�

Certo (   )                Errado (   )

02. (FCC) De acordo com a Free Software Foun-
dation, um programa de computador que se 
qualifica como software livre NÃO fornece a 
liberdade para:

a) revogar ou adicionar restrições retroati-
vas às regras de uso do programa�

b) executar o programa para qualquer pro-
pósito�

c) estudar como o programa funciona e 
adaptá-lo às suas necessidades�

d) redistribuir cópias do programa�
e) distribuir cópias de versões modificadas 

do programa�

03. (FCC) Para que um programa de compu-
tador seja considerado software livre, esse 
programa:

a) pode ser utilizado para fins lucrativos, mas 
não pode ser, ele próprio, comercializado�

b) deve ter seu código fonte colocado em 
domínio público�

c) não pode ser utilizado para fins lucra-
tivos�

d) deve ter seu código fonte disponível para 
seus usuários�

e) não pode ter seu código fonte modificado�

04. (CONSULPLAN) Em relação ao Linux, 
pode-se afirmar que ele é um software livre:

I. Somente por ele ser um software gratuito�

II. Porque seu código fonte está disponível para 
qualquer usuário e pode-se alterá-lo para 
adequá-lo às suas necessidades específicas, 
sem ter de pagar�

III. Porque ele é freeware, embora seu código 
fonte não esteja disponível para alterações�

Assinale a alternativa correta:

a) Somente a afirmativa I está correta�

b) Somente a afirmativa II está correta�

c) Somente a afirmativa III está correta�

d) Todas as afirmativas estão incorretas�

e) Todas as afirmativas estão corretas�

05. (FGV) A respeito das características do 
software livre, analise as afirmativas a seguir�

I. É disponibilizado com a permissão para 
qualquer um usá-lo, copiá-lo e distribuí-lo, 
seja na sua forma original ou com modifica-
ções, seja gratuitamente ou com custo�

II. É gratuito com a permissão para qualquer 
um usá-lo ou copiá-lo, exclusivamente na sua 
forma original, não podendo ser modificado�

III. É freeware disponível com a permissão para 
qualquer pessoa usá-lo e modificá-lo, não 
podendo ser copiado ou distribuído� 

Assinale:

a) se somente a afirmativa I estiver correta�

b) se somente as afirmativas I e II estiverem 
corretas�

c) se somente as afirmativas I e III estiverem 
corretas�

d) se somente as afirmativas II e III estive-
rem corretas�

e) se todas as afirmativas estiverem corretas�
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06. (CESGRANRIO) Os sistemas operacionais 
Linux, com suas interfaces gráficas cada vez 
mais estáveis e amigáveis para os usuários, 
utilizam, entre outros, a suíte de aplicativos 
para escritório:

a) Borland Office�
b) SecurityOffice�
c) LibreOffice�
d) Avira Premium for Office�
e) Labo Solutions for Office�

07. (CESGRANRIO) O Math é um aplicativo 
que pode ser usado como um(a):

a) apresentador de objetos multimídia em 3D�
b) digital reader de textos e imagens gráficas�
c) editor de equações para documentos de 

texto�
d) manipulador de bancos de dados des-

complicados�
e) ferramenta de comunicação por meio de 

gráficos e diagramas�
Considere que um computador já está em 
sua operação diária e que já tem instalados os 
programas e periféricos necessários à execução 
dessas tarefas. Julgue o item subsequente, a 
respeito do uso dos periféricos e dos programas 
necessários ao bom uso do computador.

08. (CESPE) O sistema operacional do computa-
dor estará em funcionamento mesmo quando 
se estiver editando uma planilha eletrônica�

Certo (   )                Errado (   )
09. (FCC) O Sistema Operacional:

a) é o software responsável pelo gerencia-
mento, funcionamento e execução de 
todos os programas�

b) é um software da categoria dos aplicati-
vos, utilizado para a criação de textos, 
planilhas de cálculo, desenhos, etc�

c) apesar de gerenciar a leitura e a gravação 
de arquivos, delega a função de localiza-
ção de programas nas unidades de discos 
a softwares utilitários de terceiros�

d) Linux é um software proprietário, 
já o Windows é o software livre mais 
utilizado nos computadores pessoais 
atualmente�

e) não está relacionado à evolução das CPUs, 
pois independem de componentes de 
hardware, já que são executados em um 
computador virtual (virtual machine)�

10. (FCC) O sistema operacional de um compu-
tador consiste em um:

a) conjunto de procedimentos programados, 
armazenados na CMOS, que é ativado tão 
logo o computador seja ligado�

b) conjunto de procedimentos programa-
dos, armazenados na BIOS, que é ativado 
tão logo o computador seja ligado�

c) conjunto de dispositivos de hardware 
para prover gerenciamento e controle 
de uso dos componentes de hardware, 
software e firmware�

d) hardware de gerenciamento que serve 
de interface entre os recursos disponí-
veis para uso do computador e o usuário, 
sem que este tenha que se preocupar com 
aspectos técnicos do software�

e) software de gerenciamento, que serve 
de interface entre os recursos disponí-
veis para uso do computador e o usuário, 
sem que este tenha que se preocupar com 
aspectos técnicos do hardware�

11. (FCC) Sobre sistemas operacionais é IN-
CORRETO afirmar:

a) O sistema operacional é uma camada 
de hardware que separa as aplicações 
do software que elas acessam e fornece 
serviços que permitem que cada aplicação 
seja executada com segurança e efetividade�

b) Na maioria dos sistemas operacionais, 
um usuário requisita ao computador 
que execute uma ação (por exemplo, 
imprimir um documento); o sistema ope-
racional gerencia o software e o hardware 
para produzir o resultado esperado�

c) Um usuário interage com o sistema ope-
racional via uma ou mais aplicações de 
usuário e, muitas vezes, por meio de uma 
aplicação especial denominada shell ou 
interpretador de comandos�

d) Primordialmente, são gerenciadores 
de recursos – gerenciam hardware 
como processadores, memória, dispo-
sitivos de entrada/saída e dispositivos 
de comunicação�

e) O software que contém os componentes 
centrais do sistema operacional chama-se 
núcleo (kernel)�

12. (AOCP) O sistema operacional é uma inter-
face entre a máquina e o usuário que propor-
ciona uma forma amigável de comunicação 
entre eles� Assinale a alternativa INCORRE-
TA sobre sistema operacional�
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a) Uma das funções do sistema opera-
cional é controlar os dispositivos de 
entrada e saída�

b) Fornece recursos de comunicação, conexão 
e controle a redes de computadores�

c) Monitora o estado de cada parte da 
memória�

d) Controla todos os recursos de hardware, 
porém, recursos de software, como 
o gerenciamento do processo de um 
programa, não é de sua responsabilidade�

e) O sistema operacional tem a função de 
manipulação de arquivos e também faz 
o gerenciamento do tempo gasto da CPU 
pelos usuários

13. (FCC) Para proteger o computador conec-
tado à Internet de ataques, invasões, intru-
sões infeções e mantê-lo automaticamente 
atualizado com as novas versões (Windows 
Update)� Deve-se ativar todos os Dados 
Básicos de Segurança na Central de Seguran-
ça (Windows XP)�

  A recomendação feita é para ativar:

a) firewall e Proteção contra vírus, apenas�
b) backup automático, Proteção contra 

vírus e Firewall, apenas�
c) atualizações automáticas, Proteção 

contra vírus e Firewall, apenas�
d) atualizações automáticas, Proteção 

contra vírus, Firewall e Backup automá-
tico, apenas�

e) proteção contra vírus, Firewall, Backup 
automático e Opções da Internet�

14. (INST� CIDADES) Com relação aos Vírus de 
computadores, é correto afirmar que:

a) é um programa ou parte de um 
programa de computador, normalmen-
te malicioso, que se propaga infectando, 
isto é, inserindo cópias de si mesmo e se 
tornando parte de outros programas e 
arquivos de um computador�

b) é um tipo de software especificamente 
projetado para apresentar propagan-
das através do browser ou algum outro 
programa instalado em um computador�

c) é o termo utilizado para se referir a uma 
grande categoria de software que tem o 
objetivo de monitorar atividades de um 
sistema e enviar as informações coletadas 
para terceiros�

d) são programas que permitem o retorno 
de um invasor a um computador com-
prometido, utilizando serviços criados 
ou modificados para esse fim�

e) normalmente, consistem em um único 
arquivo que precisa ser explicitamente 
executado, não infectam outros arquivos, 
nem propagam cópias de si mesmo auto-
maticamente�

15. (FCC) Existem vários tipos de vírus de com-
putadores, dentre eles, um dos mais comuns 
são vírus de macros, que:

a) são programas binários executáveis 
que são baixados de sites infectados na 
Internet�

b) podem infectar qualquer programa exe-
cutável do computador, permitindo que 
eles possam apagar arquivos e outras 
ações nocivas�

c) são programas interpretados embutidos 
em documentos do MS Office que podem 
infectar outros documentos, apagar 
arquivos e outras ações nocivas�

d) são propagados apenas pela Internet, nor-
malmente em sites com software pirata�

e) podem ser evitados pelo uso exclusivo de 
software legal, em um computador com 
acesso apenas a sites da Internet com boa 
reputação�

16. (CESPE) A fim de se proteger do ataque de 
um spyware — um tipo de vírus (malware) 
que se multiplica de forma independen-
te nos programas instalados em um com-
putador infectado e recolhe informações 
pessoais dos usuários —, o usuário deve 
instalar softwares antivírus e antispywares 
mais eficientes que os firewalls no combate 
a esse tipo de ataque�

Certo (   )                Errado (   )

17. (UEG) Sobre fundamentos de segurança 
da informação e programas maliciosos, é 
CORRETO afirmar:

a) Deve-se dar preferência ao uso de pro-
gramas de troca de mensagens como o 
MSN para substituir o e-mail, dado que o 
risco de contaminação nesses programas 
é praticamente nulo�

b) Mesmo um inocente e-mail de uma 
fonte conhecida e contendo apenas uma 
imagem ou uma proteção de tela pode se 
tornar fonte de contaminação�


