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Informática para Concursos



Extranet

É a porção de rede de computadores de uma empresa que faz uso da 

Internet para partilhar com segurança parte do seu 

sistema de informação. 





Intranet

A intranet é uma rede de computadores privada, porém, de uso 

exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de 

uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores ou 

colaboradores internos.





WI FI

É uma tecnologia de comunicação entre computadores que não 

utiliza cabos e sim ondas de rádio. Isso caracteriza a comunicação 

sem fios (“wireless”).



É um ponto de acesso sem fios onde os utilizadores podem se ligar à 

Internet. Podem existir em vários locais públicos. Podem ser 

gratuitos ou não. Geralmente são usados por utilizadores de 

aparelhos netbooks, tablets, entre outros.

Hotspot



VPN – Virtual Private Network

É uma rede de comunicações privada

normalmente utilizada por uma empresa ou

um conjunto de empresas ou instituições,

construída em cima de uma rede de Internet.

O tráfego de dados é levado pela rede pública,

utilizando protocolos padrão, não

necessariamente seguros.



Hipertextos

É o termo que remete a um texto

em formato digital, ao qual se agrega

outros conjuntos de informações na

forma de blocos de textos, palavras,

imagens ou sons, cujo acesso se dá

através de referências específicas

denominadas hiperlinks ou links.



Hiperlinks

Estes links ocorrem na forma de termos destacados no corpo de texto

principal, ícones gráficos ou imagens e têm a função de interconectar os

diversos conjuntos de informações que estendem ou complementam o

texto principal.

O ponteiro do mouse fica no formato de uma mão ao estar sob um link.



Criptografia
Criptografia é um meio de aprimorar a segurança de uma mensagem ou

arquivo embaralhando o conteúdo de modo que ele só possa ser lido por

quem tenha a chave de criptografia correta para desembaralhá-lo. Por

exemplo, se você comprar algo em um site, as informações da transação

(como endereço, número de telefone e número do cartão de crédito)

normalmente serão criptografadas para ajudar a mantê-la segura. Use a

criptografia quando desejar um alto nível de proteção para as suas

informações.



Protocolo é o conjunto de regras sobre o modo como se dará a

comunicação entre as partes envolvidas.

Protocolo é a "língua" dos computadores, ou seja, uma espécie de 

idioma que segue normas e padrões determinados. É através dos 

protocolos que é possível a comunicação entre um ou mais 

computadores.



HTTP: é o principal protocolo da Internet, usado para acesso às páginas da

web.

FTP: é um dos protocolos de transferência de arquivos mais antigos e ainda

assim um dos mais usados. Tem como ponto fraco a segurança, já que as

informações trafegam em formato de texto e podem ser capturadas por

qualquer um que tenha acesso à transmissão.

POP3: servidor de e-mail utilizado na transferência de e-mails para seu

computador.

IMAP: é mais um protocolo para recebimento de e-mails, assim como o 

POP3. A diferença entre os dois é que, ao receber os e-mails via POP3, eles 

são apagados do servidor assim que baixados, liberando o espaço usado na 

caixa postal. 

No IMAP, os e-mails continuam no servidor até serem deletados 

manualmente.

Protocolos



SMTP: protocolo padrão para envio de e-mails.

SSL (Secury Socket Layer): protocolo que visa a privacidade e a

integridade de dados entre duas aplicações que comuniquem pela

Internet. Esse protocolo ajuda a prevenir que intermediários entre as

duas pontas da comunicação tenham acesso indevido ou falsifiquem os

dados transmitidos.

HTTPS: permite transmitir dados de forma segura usando o SSL. Ele

é usado por bancos e todo tipo de site de comercio eletrônico ou que

armazene informações confidenciais.

Protocolos



E-mail

E-mail (eletronic mail = correio eletrônico) é o processo pelo qual você

envia mensagens por meio de uma rede computadores. Em vez de escrever

uma mensagem, coloca-la em um envelope e deixa-la em uma caixa de

correio, você pode enviar mensagens pela internet para qualquer usuário em

qualquer local.

nomedousuario@nomedoprovedor.tipo.pais



E-mail

Para: se enviar um e-mail para mais de um destinatário, inserindo os

endereços no campo “Para”, todos os destinatários receberão a mensagem

e saberão quem, além de você, recebeu o e-mail.

CC: envia cópia para os e-mails da lista, ou seja, todos os usuários terão

acesso aos outros endereços.

CCo: envia cópia oculta para os e-mails da lista. Os endereços das outras

pessoas não aparecerão para o destinatário indicado no campo “Para”.



ENCAMINHAR ► Encaminha uma mensagem a partir da 

mensagem principal, mantendo os anexos (quando houver).

RESPONDER ► Responde uma mensagem ao usuário 

principal, não encaminhando os anexos.

RESPONDER A TODOS ► Responde uma mensagem a 

todos os usuários citados na mensagem original; também não 

encaminha anexos.

E-mail



E-mail

Veja também alguns atalhos para facilitar o uso do e-mail.

http://bloginformaticamicrocamp.com.br/wp-content/uploads/sites/5/2011/02/tabela.jpg


Tamanho de arquivos



Computação em Nuvem



Evolução



O que é computação em Nuvem?

Você sabe o que é Cloud Computing, ou Computação na Nuvem.mp4


Computação em Nuvem

Presidente da Google



Computação em Nuvem



Vantagens da Nuvem



A Nuvem é menos segura?

Houve muito poucos incidentes relacionados à invasão 

de Nuvens públicas até agora, por exemplo.

A maioria das falhas de segurança se deram em 

ambientes locais próprios.

Não há motivos, então, para desacreditar na segurança 

dos serviços cloud.



Manipulação de Arquivos e Pastas



O que seria a Pasta?



O que seria o Arquivo?



Extensões de Arquivos



Nomenclatura dos Arquivos e Pastas



Bibliotecas



Windows Explorer



Windows Explorer



Como Criar uma Pasta



Como criar um Arquivo



Como criar um Arquivo



Como renomear arquivos e pastas?



Como excluir Arquivos e Pastas



Como copiar Arquivos e Pastas



Zipando Arquivos

O formato ZIP é amplamente conhecido pela habilidade de 

reduzir o tamanho (em alguns Kb ou até Mb) de vários tipos 

de arquivos.

Desde a sua criação, em 1989, o ZIP passou por várias 

mudanças e melhorias ao longo dos anos, com a atualização e 

aperfeiçoamento dos algoritmos de compressão dos dados.



Apesar de o ZIP ter a compressão de dados como seu grande

destaque, esse formato é bastante usado pela natureza do

arquivo final, pois ele reúne todos os documentos e pastas

selecionadas em um único “contêiner” facilitando o transporte

de informações.

Em 1998, a Microsoft decidiu integrar o padrão ZIP de

arquivos ao sistema operacional. Desde então, os principais SOs

(inclusive distribuições Linux e o Mac OS X da Apple)

oferecem suporte à compressão de arquivos de forma nativa.

Arquivos Zipados



No tocante aos programas específicos para compressão de

arquivos podemos citar o WinZip e o WinRAR, como os mais

populares do ambiente Windows. Apesar de o segundo criar

arquivos com a extensão RAR, ele trabalha com a tecnologia ZIP

e, portanto, é enquadrado na mesma categoria de aplicativos.

Arquivos Zipados
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