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Questão 17 -  Em uma situação onde sabe-se da vulnerabilidade de determinado software o correto é 
providenciar a sua atualização o mais rápido possível, bem como, preferencialmente, não utilizá-lo para tal 
tarefa. Aproveitando, o programa citado no enunciado, que foi instalado após a infecção, é um Spyware do 
tipo keylogger, que registra todas as teclas digitadas pelo teclado físico, e, posteriormente, envia os 
registros para o atacante. 
  
Questão 18 - Não há diferença na sintaxe da função MÉDIA entre Excel e Calc, porém, no Excel se for 
digitada a palavra sem acento ele a corrige automaticamente após ser pressionada a tecla Enter, já no Calc 
dá erro (#NOME?). 
  
Questão 19 - Por padrão, ao se utilizar a função de converter um texto em tabela, o Word utiliza os 
parágrafos como parâmetro para separação do texto dentro da tabela e o ajuste automático quanto a 
largura das colunas. 
  
Questão 20 - Nesta questão devemos lembrar da tabela dos múltiplos do byte, onde 104kB = 1MB e 
1024MB=1GB, porém, como os valores das respostas estão distantes podemos usar a conversão por 1000 
para facilitar os cálculos, ou seja, 1000KB = 1MB e 1000MB = 1GB. Utilizando apenas os valores mais 
expressivos (a partir do arquivo: crimes digitais) teremos os seguintes tamanhos convertidos: 4,6MB + 
4,2MB + 5MB + 287MB + 405MB + 618MB + 1000MB = 2323,8MB = 2,3GB . Neste caso o único dispositivo 
com capacidade suficiente seria o de 4GB. 
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Tecnologia do Distrito Federal. Experiente, ministra aulas de informática para 
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