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Questão 01-Ano: 2013 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: CISSUL - MG   

Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo de segurança da internet que se caracteriza 

por escrever mensagens em código. 

A) Criptografia. 

B) Firewall. 

C) Back up. 

D) Chave de hardware. 

 

Questõ 02-Ano: 2013 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: CODEMIG   

Sobre os cuidados a serem tomados ao usar contas e senhas, assinale com V diante das 

assertivas verdadeiras e com F diante das assertivas falsas. 

(  ) Certifique-se de não estar sendo observado ao digitar as suas senhas. 

(  ) Certifique-se de fechar a sua sessão ao acessar sites que requeiram o uso de senhas.  

(  ) Altere as suas senhas sempre que julgar necessário. 

A sequência CORRETA é: 

A) F, F, F. 

B) F, V, V. 

C) V, F, F. 

D) V, V, V. 

 

Questão 03-Ano: 2013 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: CODEMIG   

O código malicioso (malware) capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando 

cópias de si mesmo entre computadores é chamado de: 

A) Worm 

B) Botnet. 

C) Spyware. 

D) Trojan. 

 

Questão 04-Ano: 2019 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Prefeitura de Teixeiras 

- MG   

Qual é o nome dado aos e-mails enviados para um grande número de destinatários, geralmente 

comerciais, e que não são requisitados? 

A) Vírus. 

B) Spam. 

C) Firewall. 

D) Scan. 

 

Questão 05-Ano: 2017 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: ARISB - MG   

A internet é uma rede de computadores interligados que utilizam um conjunto de protocolos. 

Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo de segurança usado para dividir e controlar o 

acesso entre redes de computadores. 

A) E-mail. 

B) Defacer. 
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C) Firewall. 

D) Keylogger. 

 

Questão 06-Ano: 2020 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Prefeitura de Barão de 

Cocais - MG  

Conforme o <cert.br> , analise as seguintes afirmativas sobre os programas especificamente 

desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. 

 

I. O vírus pode enviar cópia de si próprio automaticamente pelo e-mail do usuário. 

II. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as 

informações coletadas para terceiros. 

III. Trojan é um programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente 

projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do 

usuário. 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

Questão 07-Ano: 2019 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Prefeitura de Campo 

Belo - MG   

Em relação a conceitos de segurança da informação, relacione a COLUNA II com a COLUNA I, 

associando cada conceito à sua respectiva definição. 

 

COLUNA I 

1. Engenharia social 

2. Fraude de antecipação de recursos 

3. Pharming 

 

COLUNA II 

(  ) Técnica por meio da qual uma pessoa procura persuadir outra a executar determinadas 

ações. 

(  ) Técnica pela qual se força o usuário a navegar em sites falsos, por meio de alterações de 

serviços de DNS. 

(  ) Técnica por meio da qual uma pessoa procura induzir outra a fornecer informações 

confidenciais ou a realizar um pagamento adiantado, com a promessa de receber algum tipo de 

benefício. 

 

Assinale a sequência correta. 

A) 1, 2, 3 

B) 3, 1, 2 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 1, 3 
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Questão 08-Ano: 2018 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Prefeitura de Itatiaiuçu - 

MG  

Existem três grupos básicos de mecanismos de autenticação que se utilizam do que uma pessoa 

é (informações biométricas, como a impressão digital, a palma da mão, a voz e o olho), aquilo 

que apenas a pessoa possui (como cartão de senhas bancárias e um token gerador de senhas) 

e, finalmente, aquilo que apenas a pessoa sabe (como perguntas de segurança e senhas). 

Conforme a cartilha de segurança para internet, são elementos que devem ser usados na criação 

da senha, exceto: 

A) Números aleatórios. 

B) Grande quantidade de caracteres. 

C) Sequência de teclado. 

D) Diferentes tipos de caracteres. 

 

Questão 09-Ano: 2018 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Prefeitura de Lagoa 

Santa - MG  

Conforme o “cert.br”, a criptografia é um dos principais mecanismos de segurança que se pode 

usar para se proteger dos riscos associados ao uso da Internet. Por meio da criptografia, não se 

pode proteger 

A) o acesso ao computador de usuários sem permissão. 

B) os dados sigilosos armazenados no computador. 

C) os backups contra acesso indevido. 

D) as comunicações realizadas pela Internet. 

 

Questão 10-Ano: 2016 Banca: FUNDEP (Gestão de Concursos) Órgão: Prefeitura de Ibirité - 

MG  

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a característica do requisito básico de 

segurança, conhecido como integridade. 

A) Verificar se uma entidade é realmente quem ela diz ser. 

B) Determinar as ações que uma entidade pode executar. 

C) Proteger uma informação contra acesso não autorizado. 

D) Proteger a informação contra alteração não autorizada. 
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