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AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo

Noções de Informática

2º Caderno
Conteúdo
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos associados à Internet/ Intranet. Organização de informação para uso na Internet.
Ferramentas e aplicativos de navegação e de correio eletrônico.
Uso de web mail.
Busca e pesquisa na Internet.
Acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos.
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
Procedimentos de backup e restauração de arquivos e pastas.
Segurança da informação: procedimentos e mecanismos de segurança, noções de vírus, worms
e outras pragas virtuais (malware). Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware).
Coletânas de Exercícios pertinentes
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Internet e Intranet
Internet
A Internet é um conjunto de redes de computadores que conecta milhões de computadores no mundo inteiro,
inclusive o seu. Ela é também uma vasta fonte de informações que está em constante mudança e expansão.
Desde a sua criação na década de 1970, ela tem crescido exponencialmente e é agora usada por milhões de
pessoas, desde as instituições comerciais e educacionais até os consumidores individuais.

Uma vez conectado à Internet, você pode ter acesso a uma rica gama de informações, incluindo páginas da
World Wide Web, correio eletrônico, chat, grupos de notícias, mensagens instantâneas, software, jogos,
informações meteorológicas, museus, bibliotecas, enfim o que você estiver procurando.
Um provedor de serviços de internet (ISP) mantém um servidor que está diretamente conectado com a Internet.
Para conectar o seu computador com a Internet, você deve usar um modem ou uma placa de rede ou também
wireless (rede sem fio) conectar para esse provedor. O provedor lhe cobra uma taxa mensagem pelo uso da
Internet, já existem no Brasil serviços gratuitos de Internet com rede sem fio que são disponibilizados pelas
prefeituras ou outros meios.

Como se conectar com a Internet?
Provedor
O provedor é uma empresa prestadora de serviços que oferece acesso à Internet. Para acessar a Internet, é
necessário conectar-se com um computador que já esteja na Internet (no caso, o provedor) e esse computador
deve permitir que seus usuários também tenham acesso à Internet.
No Brasil, a maioria dos provedores está conectada a Embratel, que por sua vez, está conectada com outros
computadores fora do Brasil. Esta conexão chama-se link, que é a conexão física que interliga o provedor de
acesso com a Embratel. Neste caso, a Embratel é conhecida como backbone, ou seja, é a "espinha dorsal" da
Internet no Brasil. Pode-se imaginar o backbone como se fosse uma avenida de 3 pistas e os links como se
fossem as ruas que estão interligadas nesta avenida.
Tanto o link como o backbone possuem uma velocidade de transmissão, ou seja, com qual velocidade ele
transmite os dados. Esta velocidade é dada em bps (bits por segundo).

Software
Para cada tipo de recurso que você quer utilizar deve-se ter o software (programa) próprio. Por exemplo, para
enviar um e-mail é necessário um programa de e-mail, por exemplo, o Outlook. Ou mensagens instantâneas o
MSN Messenger por exemplo.
O software mais comum é o navegador, que é o programa que exibe os sites da Internet.
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URL - Uniform Resource Locator
Tudo na Internet tem um endereço, ou seja, uma identificação de onde está localizado o computador e quais
recursos este computador oferece. Por exemplo, a URL: http://www.apostilasobjetiva.com.br

Propriedades de Internet

EXCLUIR ARQUIVOS - Esta opção é útil se o espaço em disco for pouco e você não deseja navegar através
das páginas que você exibiu anteriormente.
CONFIGURAÇÕES - Exibe uma lista de arquivos de internet temporários, define a quantidade de espaço em
disco que você deseja manter disponível para os seus arquivos de internet temporários ou mover da sua
pasta Temporary Internet Files.
LIMPAR HISTÓRICO - Esvazia a pasta Histórico. Esta pasta armazena atalhos para as páginas que você
visualizou nesta sessão e nas sessões anteriores.

Home Page
Pela definição técnica temos que uma Home Page é um arquivo ASCII (no formato HTML) acessado de
computadores rodando um Navegador (Browser), que permite o acesso às informações em um ambiente
gráfico e multimídia. Todo em hipertexto, facilitando a busca de informações dentro das Home Pages.
O endereço de Home Pages tem o seguinte formato:
http://www.endereço.com/página.html
Por exemplo, a página principal da Apostilas Objetiva:
http://www.digshop.com.br/index.html
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Navegadores
O navegador de WWW é a ferramenta mais importante para o usuário de Internet. É com ele que se pode
visitar museus, ler revistas eletrônicas, fazer compras e até participar de novelas interativas. As informações
na Web são organizadas na forma de páginas de hipertexto, cada um com seu endereço próprio, conhecido
como URL. Para começar a navegar, é preciso digitar um desses endereços no campo chamado Endereço no
navegador. O software estabelece a conexão e traz, para a tela, a página correspondente.
O World Wide Web foi inicialmente desenvolvido no Centro de Pesquisas da CERN (Conseil Europeen pour la
Recherche Nucleaire), Suíça. Originalmente, o WWW era um meio para físicos da CERN trocarem experiências
sobre suas pesquisas através da exibição de páginas de texto. Ficou claro, desde o início, o imenso potencial
que o WWW possuía para diversos tipos de aplicações, inclusive não-científicas.
O WWW não dispunha de gráficos em seus primórdios, apenas de hipertexto. Entretanto, em 1993, o projeto
WWW ganhou força extra com a inserção de um visualizador (também conhecido como browser) de páginas
capaz não apenas de formatar texto, mas também de exibir gráficos, som e vídeo. Este browser chamava-se
Mosaic e foi desenvolvido dentro da NCSA, por um time chefiado por Mark Andreesen. O sucesso do Mosaic
foi espetacular.
Depois disto, várias outras companhias passaram a produzir browsers que deveriam fazer concorrência ao
Mosaic. Mark Andreesen partiu para a criação da Netscape Communications, criadora do browser Netscape.
• Surgiu ainda o Cello,
• O AIR Mosaic,
• O SPRY Mosaic,
• A Microsoft Internet Explorer
• O Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Opera
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Como descobrir um endereço na Internet?
Para que possamos entender melhor, vamos exemplificar.
Você estuda em uma universidade e precisa fazer algumas pesquisas para um trabalho. Onde procurar as
informações que preciso?
Para isso, existem na Internet os "famosos" sites de procura, que são sites que possuem um enorme banco de
dados (que contém o cadastro de milhares de sites), que permitem a procura por um determinado assunto.
Caso a palavra ou o assunto que foi procurado exista em alguma dessas páginas, será listado toda esta relação
de páginas encontradas.
A pesquisa pode ser realizada com uma palavra, referente ao assunto desejado. Por exemplo, você quer
pesquisar sobre amortecedores, caso não encontre nada como amortecedores, procure como autopeças, e
assim sucessivamente.

Google – www.google.com.br
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Microsoft Bing – www.bing.com.br

PLUG-INS
Os plug-ins são programas que expandem a capacidade do Browser em recursos específicos - permitindo, por
exemplo, que você toque arquivos de som ou veja filmes em vídeo dentro de um site. As empresas de software
vêm desenvolvendo plug-ins a uma velocidade impressionante. Maiores informações e endereços sobre plugins são encontradas na página:
Atualmente existem vários tipos de plug-ins. Abaixo temos uma relação de alguns deles:
- Adobe Flash
- 3D e Animação (Arquivos VRML, MPEG, QuickTime, etc)
- Áudio/Vídeo (Arquivos WAV, MID, AVI, etc.)
- Visualizadores de Imagens (Arquivos JPG, GIF, BMP, PCX, etc.)
- Negócios e Utilitários
- Apresentações

FTP - Transferência de Arquivos
Permite copiar arquivos de um computador da Internet para o seu computador.
Os programas disponíveis na Internet podem ser:
Freeware: Programa livre que pode ser distribuído e utilizado livremente, não requer nenhuma taxa para sua
utilização, e não é considerada “pirataria” a cópia deste programa.
Shareware: Programa demonstração que pode ser utilizado por um determinado prazo ou que contém alguns
limites, para ser utilizado apenas como um teste do programa. Se o usuário gostar ele compra, caso contrário,
não usa mais o programa. Na maioria das vezes, esses programas exibem, de tempos em tempos, uma
mensagem avisando que ele deve ser registrado. Outros tipos de shareware têm tempo de uso limitado. Depois
de expirado este tempo de teste, é necessário que seja feito a compra deste programa.
Existem vários sites que fornecem este tipo de programas:
http://www.superdownloads.com.br
http://www.baixaqui.com.br
Aqui se podem encontrar programas para Windows, Linux, Mac e etc.
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RESUMO DOS COMANDOS UTILIZADOS NO INTERNET EXPLORER
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Tab: avança para o próximo link ou campo de formulário.
Shift + Tab: volta para o link ou campo de formulário anterior.
Ctrl + Tab: avança para o próximo frame da página.
Num 1: volta ao elemento anterior em uma página Web.
Num 2: avança para o próximo elemento de uma página Web.
Ctrl + Num 1: volta para o texto simples (sem link) anterior.
Ctrl + Num 2: avança para o próximo texto simples (sem link).
Alt + Num 1: volta para o link anterior.
Alt + Num 2: avança para o próximo link.
Ctrl + Alt + Num 1: vai para o início do frame atual.
Ctrl + Alt + Num 2: fala o cabeçalho da coluna atual quando estiver em uma tabela de página Web.
Ctrl + Num 5: mostra a lista dos links e botões da página atual.
Alt + Num 5: mostra a lista dos frames da página atual.
Ctrl + Alt + Num 5: adiciona uma transcrição para o gráfico selecionado ao dicionário de gráficos Web.
Num 6 (2x): mostra a janela de Jumper para avançar para o próximo campo de edição, tabela, link
visitado ou não visitado dentro da página.
T: procura o próximo texto.
Shift + T: procura o texto anterior.
E: procura o próximo campo de edição de texto.
Shift + E: procura o campo de edição anterior.
C: procura a próxima caixa combinada.
Shift + C: procura a caixa combinada anterior.
L: procura o próximo link.
Shift + L: procura o link anterior.
I: procura a próxima lista.
Shift + I: procura a lista anterior.
A: procura a próxima tabela.
Shift + A: procura a tabela anterior.
R: procura a próxima caixa de verificação.
Shift + R: procura a caixa de verificação anterior.
O: procura o próximo botão do tipo RadioButton.
Shift + O: procura um botão do tipo RadioButton anterior.
V: procura o próximo link visitado.
Shift + V: procura o link visitado anterior.
N: procura o próximo link não visitado.
Shift + N: procura o link não visitado anterior.
Quando a opção “Usar setas para navegar em páginas Web” estiver ligada:
Seta para cima: volta ao elemento anterior em uma página Web.
Seta para baixo: avança para o próximo elemento de uma página Web.
Enter: entra em modo de edição quando estiver em um campo de formulário que requer o uso das
setas (listas, caixas combinadas etc.).
Esc: sai do modo de edição quando estiver em um campo de formulário que requer o uso das setas
(listas, caixas combinadas etc.).

Comunicação
Windows Live Mail
Página Oficial: http://explore.live.com/windows-live-mail
Windows Live Mail (anteriormente chamado de Windows Live Mail Desktop) é o novo gerenciador de e-mails
da linha Live, da Microsoft. Anteriormente seria o atual Windows Live Hotmail, que, por questões de marketing,
voltou ao nome original acrescentado de Windows Live.
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Baseado no Outlook Express, este cliente de e-mail consegue ler RSS e ATOM, mas, para isso, é necessário
o Internet Explorer 7 ou superior. Vinculado a uma conta Live, é o único que pode ler e-mails do Windows Live
Mail gratuitamente. Possui efetivo filtro AntiSpam e pode, assim como o Windows Live Messenger, ter seu
esquema de cores alterado.

Recursos do Windows Live Mail
Obtenha várias contas de e-mail em um único programa – Hotmail, Gmail, Yahoo! (requer uma conta Yahoo!
Plus) e muito mais. Agora o Windows Live Mail integrou um calendário ao seu instalador. O programa combina
a facilidade de uso do Outlook Express, com a velocidade dos produtos da linha Windows Live. O programa
oferece acesso offline, segurança, lembretes de eventos, sincronização com o calendário da web e outros
calendários compartilhados.

Acesso offline
Para usuários que estejam offline, como exemplo se precisar conferir algum e-mail recebido alguns dias atrás
não enfrentara nenhum problema. Porque as mensagens antigas e eventos do calendário podem ser
acessadas no Mail, mesmo quando estiver offline. Podendo até redigir uma resposta e sincroniza-la para enviar
as mensagens da próxima vez que reconectar.

Segurança
O Windows Live Mail pode ajudar a maximizar sua segurança em múltiplas contas de e-mail. Os filtros Antispam ajudam a manter o lixo eletrônico longe e informa quando uma mensagem parece ser suspeita. Se
necessário, o usuário pode excluir a mensagem e bloquear o remetente. Tudo isso em apenas um clique.

Lembretes de eventos
O calendário do Windows Live Mail ajuda a manter sob controle tudo de importante que está por vir. Ele até
envia lembretes - por e-mail, dispositivo móvel ou pelo próprio Messenger (Decisão opcional).

Sincronização do calendário
Nesta seção o usuário pode editar novos eventos no seu calendário do Mail, mesmo se estiver offline. Assim
que ficar online novamente e entrar no Windows Live, as novas informações aparecerão tanto no calendário
do Mail quanto no do Windows Live.

Calendários compartilhados
O seu tempo nem sempre é só seu. Sua família e amigos também podem precisar ter conhecimento da sua
agenda. Podendo definir e compartilhar calendários no Windows Live na Web em [calendar.live.com], visualizalos e edita-los no Windows Live Mail. O usuário decide quem verá o quê

Como instalar o Windows Live Mail
1. Para instalar o Windows Live Mail, visite o seguinte website da Microsoft:
http://download.live.com/wlmail
2. Selecione o idioma e clique em Baixar.
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Na janela Deseja executar ou salvar este arquivo? clique em Executar.

Na janela Deseja executar este software? clique em Executar.
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Selecione somente a opção Mail e clique em Instalar.

Feche os programas, caso o instalador solicite, e clique em Continuar.
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Desmarque as opções Definir o provedor de pesquisa e Definir a home page, e clique em Continuar.

Caso não tenha criada uma conta Windows Live ID, clique em Entrar e siga os passos indicados; caso
contrário, clique em Fechar.

Como configurar o Windows Live Mail
Clique em Iniciar e, em seguida, em Todos os programas.
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Abra a pasta Windows Live e clique em Windows Live Mail.

Clique em Adicionar conta de correio.
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Na janela Adicionar uma conta de e-mail, escreva o endereço de e-mail e a senha. No campo Nome a
Apresentar, escreva a assinatura para seus e-mails, selecione Configurar manualmente as definições
para a conta de e-mail e clique em Avançar.

Complete com os seguintes dados de acordo com o provedor que use para seus e-mails:
Hotmail/Windows Live Mail:
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3
Servidor de recepção: pop3.live.com
Porta: 995
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).
Servidor de Envio: smtp.live.com
Porta: 25
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).
Selecione O meu servidor de envio requer autenticação.
Configuração de Yahoo! Mail:
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3
Servidor de recepção: pop.mail.yahoo.com
Porta: 110
Servidor de Envio: smtp.mail.yahoo.com

13

Apostilas OBJETIVA – Concurso Público 2017
Porta: 25
Configuração de Google G-Mail
O meu servidor de recepção de e-mails é: POP3
Servidor de Recepção: pop.gmail.com
Porta: 995
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).
Servidor de Envio: smtp.gmail.com
Porta: 465
Selecione Este servidor requer uma conexão segura (SSL).
Selecione O meu servidor de envio requer autenticação.
Configuração de AOL Mail:
O meu servidor de recepção de e-mails é: IMAP
Servidor de Recepção: imap.aol.com
Porta: 143
Servidor de Envio: smtp.aol.com
Porta: 25
Nota: Na janela Iniciar Sessão no campo Nome de usuário, escreva a direção de e-mail completa, por
exemplo: usuario_mls@aol.com.br
Quando termine de configurar os dados de uma conta Live Mail, clique em Avançar.

Receberá uma mensagem de confirmação da conta adicionada. A seguir, clique em Concluir.
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Ao terminar, estará selecionada a bandeja de entrada do Windows Live Mail com seu usuário de e-mail
configurado.

Windows Live Mail tentará baixar seus e-mails. Para isso, deverá introduzir a senha da conta de e-mail
previamente configurada.
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