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Cargo: D06 - Procurador Autárquico- IPVV
Disciplina: INFORMÁTICA BÁSICA

Questão
21 - X / 23 - Y / 22 - Z

Justificativa
O termo malware é uma contração das palavras inglesas malicious software
(software malicioso, em tradução livre). Simplificando, malware é qualquer parte de
um software que tenha sido codificada com o objetivo de danificar dispositivos,
roubar dados e causar danos às pessoas. Vírus, cavalos de Tróia, spywares e
ransomwares estão entre os diferentes tipos de malwares.
Uma das maneiras de realmente se proteger ou remover uma infecção é usando um
antimalware, normalmente chamado de antivírus. As melhores ferramentas de
remoção de malware estão incluídas nos antivírus mais avançados.
Backdoor é um programa malicioso que permite o retorno de um invasor a um
computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados
para este fim. Pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos, que tenham
previamente infectado o computador, ou por atacantes, que exploram
vulnerabilidades existentes nos programas instalados no computador para invadi-lo.
Há casos de backdoors incluídos propositalmente por fabricantes em determinados
programas, sob alegação de necessidades administrativas. Estes são parte de
programas com outras finalidades e NÃO são softwares independentes.
Esses casos constituem uma séria ameaça à segurança de um computador que
contenha um destes programas instalados, pois, além de comprometerem a
privacidade do usuário, também podem ser usados por invasores para acessarem
remotamente o computador.
A questão pergunta especificamente de softwares danosos (malwares) que
funcionam de forma independente para danificar sistemas digitais, e como citado
acima, malwares são vírus e podem ser removidos por programas antivírus.

Conclusão (Deferido ou Indeferido) Resposta Alterada para:
INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

https://cartilha.cert.br/malware/
https://www.avg.com/pt/signal/what-is-malware
Sendo assim a banca resolve indeferir os recurso.
22 - X / 25 - Y / 24 - Z

O HARDWARE é toda a parte física do computador, ou seja, tudo aquilo que você
vê e toca. SOFTWARE é toda parte Lógica, ou seja, os programas e aplicativos
existentes no computador.
A memória é um hardware, o processador é um hardware (afirmação diz que é um
software), o sistema operacional é um software (afirmação diz que é um hardware),
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o disco rígido é um hardware, a impressora é um hardware (afirmação diz que é um
software). Sendo assim somente as afirmações I e IV estão corretas.
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/informatica/o-hardware-e-osoftware/63503
Sendo assim a banca resolve indeferir os recurso.
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