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AApresentação

A Fundação Banco do Brasil completou 25 anos de atuação em 2010. 
Ao longo desse período, a Instituição tem promovido, em todo o país, o 
desenvolvimento social em conjunto com as comunidades participantes de 
seus programas.

Suas atividades institucionais são fundamentadas em tecnologias sociais, 
com foco em educação e em geração de trabalho e renda, principalmente 
nas regiões Norte e Nordeste e nas periferias dos grandes centros urbanos. A 
intervenção social é aprimorada continuamente e incorpora abordagens que 
valorizam as dimensões humana, cultural, econômica e ambiental.

O propósito é promover o desenvolvimento social de forma solidária e 
sustentável, por intermédio da mobilização das pessoas, articulação de 
parcerias e multiplicação de soluções sociais.

O Programa Inclusão Digital nasceu para fortalecer experiências e ações 
que busquem a melhoria das condições econômicas, sociais, culturais e 
políticas das comunidades por meio do acesso às tecnologias da informação 
e comunicação.

Por meio das estações digitais, são disponibilizados equipamentos e pessoal 
capacitado para mediar a relação das pessoas com a informação e a tecnologia.

A mobilização e articulação sociais geradas pelas estações digitais objetivam 
dar condições para que as próprias comunidades sejam protagonistas de sua 
transformação social.

Boa leitura.

Jorge Streit
Presidente
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Cuidado
Este ícone alerta 
para...

Dica
Este ícone 
indica 
alguma...

Como fazer?  
Este ícone 
auxilia
na melhor 
forma... 



Gerenciamento e orGanização de arquivos

7 

O
Organização de arquivos e pastas

O que é, afinal, um arquivo de dados?
Imagine o seu computador como um grande gaveteiro. As gavetas principais 
contêm pastas que, por sua vez, contêm as folhas de papel com as informa-
ções. Estes são os arquivos à moda antiga. 

Mas a lógica de organização de arquivos no computador guarda uma diferen-
ça essencial: as pastas dos micros podem conter outras pastas!

Os arquivos podem ser classificados mediante a sua colocação em
diferentes pastas e as próprias pastas podem ser classificadas do
 mesmo modo. 

Dessa forma, pastas podem conter arquivos, junto com outras pastas, que 
podem conter mais arquivos e mais pastas, e assim por diante.

Mas onde termina (ou começa) isso tudo?
Há pastas que não estão contidas em outras pastas e sim no que chamamos 
de diretório-raiz.

Esse diretório representa um disco do 
computador que pode estar visível, como um 
disquete de pequena capacidade, ou um 
CD-ROM, como um HD (hard-disk – disco 
rígido, fixo no computador) de alta capacidade, 
no qual normalmente ficam armazenados o
 sistema operacional e os programas (softwares) 
instalados. 

Depois de montados, esses dispositivos geral-
mente estão acessíveis na pasta /mnt.

Observe na imagem seguinte uma estrutura típi-
ca de organização de pastas no Linux:

O Linux identifica os dri-
vers ligados ao compu-
tador a partir de uma 
sequência de letras com 
números. Por exemplo, 
o HD (disco rígido) é re-
conhecido inicialmente 
como sendo o “hda1”. Se 
tivermos outro HD na 
máquina, ele será reco-
nhecido como “hdb1”.
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No lado esquerdo da tela
 ao lado, vemos a estrutura 
de arquivos do Linux. 
São exemplos dessas pas-
tas: dev, mnt, usr e home. 
Dentro dessas pastas 
podemos ter subpastas, 
como no caso da pasta 
home, que aparece 
uma subpasta “root”.

As subpastas são utilizadas para melhor organizarmos nossos arquivos e, 
para o sistema, separar os arquivos de cada usuário daquele computador.

Estando a pasta (ou diretório) “home” selecionada, como na figura anterior, 
você pode ver o seu conteúdo do lado direito: ela contém mais pastas. 

O computador onde foi 
capturado essa imagem 
possui três subpastas 
dentro da pasta home, no 
caso as pastas “root”, 
“knoppix” e a pasta 
“kurumin”.

Para criar uma nova pasta 
basta selecionar a pasta 
que irá contê-la, e então, selecione o menu Arquivo/Nova Pasta. 

O nome “Nova Pasta” aparecerá no lado esquerdo da tela. Para mudar esse 
nome, basta clicar sobre ele e aguardar um instante, até que ele se torne 
editável.

 Depois, basta digitar o nome desejado e pressionar “Enter”. Isso pode ser 
feito também para pastas já criadas, caso você deseje renomeá-las. 
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OO ícone Meu Computador

Na área de trabalho do Windows e do Linux, há um ícone chamado 
“Meu Computador”. Esse ícone é um atalho para um gerenciador de 
arquivos armazenados no micro. Vamos verificar alguns dos comandos 
básicos nele existentes. No caso do Linux, o recurso está disponível 
em suas várias de ambientes gráficos.

Ao clicar duas vezes no 
ícone “Meu computa-
dor”, surgirá uma nova 
janela com os outros ícones 
disponíveis no computador. 
Esses são os recursos básicos:

Clicando duas vezes sobre 
um ícone, vamos visualizar 
todas as pastas, subpastas 
e arquivos gravados nes-
sa unidade. Para abrir as 
pastas ou os arquivos, basta clicar sobre eles. O ícone “Meu Computador” 
é o principal meio para acessar o disco rígido e também disquetes e CDs.

Opção para criar uma nova pasta
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Com o botão direito do mouse podemos executar vários comandos para um 
determinado arquivo.  Entre eles: abrir, imprimir, abrir com um determina-
do aplicativo, enviar para outro diretório ou outra pasta. 
Além desses comandos, pode-se também copiar, recortar, criar um atalho, 

renomear, excluir e verificar as propriedades – como o tamanho do arquivo, 
a data de criação e a data da última alteração.

Pelo “Centro de Controle do KDE” é possível mudar as configurações do 
vídeo, determinar como o mouse deve funcionar (para pessoas destras ou 
canhotas), configurar o teclado, adicionar ou remover modelos de fontes e 
muitas outras aplicações.

Ao clicar com o botão direito sobre um arquivo é carregada uma janela 
com várias abas e diversas informações sobre o mesmo.

Nos micros compartilhados por muitas pessoas, os comandos 
de gerenciamento do linux nem sempre estão habilitados para 
evitar que as configurações do computador sejam modificadas 
por engano. Isso ocorre porque quando o Linux é iniciado, o 
sistema pede um login e uma senha. Dependendo dessa iden-
tificação, a pessoa que o fizer terá permissões para mudar ou 
não as configurações do micro.
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UUnidades de armazenamento

Pouco adiantaria termos a possibilidade de fazer trabalhos, textos, imagens, 
músicas e outro se não pudessemos gravá-lo para uma possível revisão, aca-
bamento ou simples conferência.

Atualmente, existem diversos recursos para gravarmos os trabalhos feitos 
no computador. Além disso, o computador tem a necessidade de “lembrar” 
com que está trabalhando no momento. Portanto, dentro dos computadores 
podemos encontrar memórias e mídias de armazenamento. Vejamos algu-
mas delas:

Memória
Nas memórias são guardadas as informações de trabalho temporários. Ao 
contrário do que se pensa, não há a possibilidade de se gravar dados na me-
mória do computador.

Discos
Os discos, também conhecidos como unidades de armazenamento de alta 
capacidade, é um sistema que grava os dados sem perdê-los quando o com-
putador for desligado. Além de outros fatores, o que torna um disco melhor 
que o outro é a capacidade de armazenamento. Antes de conhecer os tipos de 
discos existentes, veremos a unidade de medida de dados digitais:

Cada caracter é equivalente como 8bits ou um byte. Exemplo:
A palavra CASA tem 4 caracteres, portanto 32bits
 

Disco Rígido: o disco rígido, HD, hard disc, ou simplesmente
winchester, são dispositivos que o computador usa para gravar 

C = 8 bits
A = 8 bits
S = 8 bits
A = 8 bits 
Total=32 bits ou 4 byte’s.
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dados definitivos no computador.
Um disco é melhor que o outro quando se considera basicamente os fatores 
de capacidade de armazenamento e velocidade de leitura/escrita.

Discos Removíveis: em toda história da infomática sempre houve a ne-
cessidade de transportar dados de um computador para outro. Os discos re-
movíveis sempre tiveram papel fundamental para estas questões. Dente as 
mídias de armazenamento mais comum nos dias de hoje, podemos destacar:

Pen driver:  um novo tipo de equipamento que está se popularizando cada 
dia mais rápido. É um pequeno aparelho eletrônico que permite a gravação 
de dados através de uma conexão USB. Alguns modelos possibilitam usá-lo 
s como rádio, além de poder ouvir músicas salvas e até mesmo gravar voz.

Ganhe tempo e espaço: aprenda a 
compactar e descompactar arquivos

No passado, para guardar arquivos em nosso computador precisávamos 
que ele tivesse muita memória e isso exigia investimento. Alguns 
arquivos não podiam ser copiados para disquetes, pois eles não tinham 
memória suficiente para armazená-los. Esses e outros problemas 
motivaram programadores a desenvolver formas de se trabalhar os 
arquivos alterando seu formato, tornando-os menores. 

Hoje, com as técnicas adotadas, consegue-se reduzir um arquivo de 
texto em 82% ou mais de seu tamanho original, dependendo do 
conteúdo. Isso é feito com programas chamados compactadores. Há 

           Disquete                          1,44 mb                                               
         CD-ROM                           650 mb                                 
        DVD-ROM                          4,4 gb                               
       Pen-drive                      em média 2 gb                                   

               Item    Tamanho

Quadro comparativo com a capacidade de armazenamento de discos.
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diversos softwares para compac-
tar e descompactar arquivos disponíveis 
no mercado. Eles reduzem diferentes arquivos 
em formato .zip, .arj e outros. 

Um dos softwares mais utilizados pelos usuários 
Windows é o Winzip. No Linux, um programa 
compactados de arquivos já vem instalado por 
padrão. Portanto, quando o usuário precisar 
compactar um ou mais arquivos, basta que ele  
selecione todos os arquivos a serem compacta-
dos, clique com o botão direito sobre um deles 
e, depois, escolha a opção “ações”, “criar arqui-
vo zip”. Ao se escolher essa opção, uma janela 
se abrirá perguntando o nome do novo arquivo 
a ser criado com o(s) arquivo(s) devidamente 
compactado(s) e outras informações. Após o pre-
enchimento dessas informações, o arquivo compactado estará pronto. 

Para descompactar um arquivo, basta dar um duplo clique nele.
 Uma janela se abrirá com todos os arquivos armazenados dentro 
de um arquivo compactado e pode-se optar por descompactar todos, 
clicando no botão “Extrair”, ou apenas alguns deles, selecionando-os 
com um clique e usando novamente o botão “Extrair”. Vale lembrar 
que, como é possível compactar diretórios inteiros, quando estes são
descompactados, o programa compactador constroe a estrutura 
original das pastas. 
Para descompactar 
um arquivo basta que 
você clique com o 
botão direito sobre e 
escolha a opção 
“ações” e depois 
“extrair aqui”. Uma
pasta com todo o 
conteúdo zipado será 
gerada.

É aconselhável compac-
tar grandes arquivos 
para armazená-los, oti-
mizando espaço de ar-
mazenagem em seu HD. 
Esse procedimento tam-
bém é recomendado para 
enviá-los por e-mail, pois 
assim o tempo de down-
load e upload desses ar-
quivos é bem menor.
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CComo gravar CD e DVD

Com a popularização das mídias de CD e DVD e com as gravadoras a cada dia 
mais acessíveis, uma alternativa para a organização de arquivos e também o 
back-up vem sendo a cópia em CD e DVD.

Para se gravar um CD, por exemplo, é necessário que o computador que você 
esteja utilizando tenha uma gravadora de CD e, no sistema operacional, te-
nha também um programa responsável por fazer a gravação.

No Linux, o programa mais utilizado é o K3b. Mas há outros programas tão 
bom quanto que também realizam o mesmo trabalho, como o Nero.

O K3b está disponível a partir do menu “multimidia”, “K3b”. Ao ser aberto, o 
programa apresenta a tela abaixo:

O K3b oferece seis opções ao usuário. Na primeira, “Novo Cd de áudio”, o 
usuário pode gravar um CD tradicional, com músicas, que irão tocar em apa-
relhos simples, com o som de casa, discman ou no som do carro. Para isso, 
é preciso que o usuário já tenha as músicas a serem gravadas (Veja mais no 
caderno Multimidia e áudio no computador).

Tela inicial do K3b.
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Após gravado o CD, o mesmo poderá ser reproduzido em qualquer aparelho 
de som que reproduza Cd de áudio.

A segunda opção permite ao usuário gravar um CD de dados. Também co-
nhecido como CD-ROM, esse formato é o padrão para computadores e pode 
ser gravado qualquer tipo de dado, incluindo fotos, vídeos e músicas. 

A terceira opção, “Gravar DVD de Dados” tem a mesma função da segunda, 
porém, vai exigir uma gravadora de DVD e uma mídia virgem de DVD. A 
vantagem é que a mídia consegue armazenas até 12 vezes a quantidade do 
CD.

A quarta opção, “Copiar CD” é uma das mais utilizadas. Trata-se da opção em 
se fazer apenas uma cópia fiel do disco, independentemente do seu conteúdo 
e sem perca de dados ou qualidade.

A quinta e sexta opção, referem-se a copia ISO em CD e DVD, respectiva-
mente. ISO é um padrão de armazenamento fiel do disco no computador. 
Suponhamos que haja uma gravação em vídeo da entrega de certificados do 
Telecentro em DVD e, o dono da cópia vai embora. O Telecentro ainda não 
possui uma gravadora de DVD, mas gostaria de ficar com uma cópia. Então, 
o monitor poderá fazer uma imagem ISO no computador daquele DVD e, 
posteriormente, fazer a gravação final no DVD.

Menu de opções de 
gravação do K3b.
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Depois de escolhido o formato do CD a ser grava-
do, aparece uma nova tela que traz duas imagens: 
uma das pastas do computador e outra do projeto 
de gravação do CD.

Para inserir os arquivos no CD, basta o usuário 
seleciona-lo, clicar sobre o arquivo, arrastar e 
soltá-lo sobre a área de projeto do CD.

Depois de inseridos todos os arquivos, basta sele-
cionar a opção “burn” (queimar em inglês).

Agora é só aguardar a finalização da cópia que 
deverá demorar em média 5 minutos. Após ter-
minar, o programa irá ejetar a bandeja de sua 
gravadora com o CD pronto.

Acessando dispositivos USB

Até certo tempo atrás, instalar um periférico no computador era um ato en-
carado como uma tarefa assustadora, digna apenas de técnicos ou de pessoas 
com mais experiência.

Em meio a vários tipos de cabos e conectores, era preciso primeiro descobrir, 
quase que por um processo de adivinhação, em qual porta do computador 
deveria ser conectado o periférico em questão.  Com todas essas vantagens, 
a interface USB tornou-se o meio mais fácil de conectar periféricos ao com-
putador. Fabricantes logo viram o quanto é vantajoso usá-la e passaram a 
adotá-la em seus produtos. Por causa disso, o USB começou a se popularizar. 

A idéia de poder conectar em um único tipo de entrada diversos tipos de apa-
relhos também foi um fator que ajudou o USB a conquistar o seu merecido 
espaço. Um fato interessante é a possibilidade de conectar alguns periféricos 
USB a outros (por exemplo, uma impressora a um scanner). Mas, isso só 

O Linux é um sistema ope-
racional distribuido livre-
mente na internet. Quando 
entramos em um site para 
baixarmos para nosso 
computador uma cópia 
dessas, fazemos o down-
load de um ISO do Linux 
para, depois de finalizado, 
gravar o CD. 
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é conseguido se tais equipamentos vierem com conectores USB integrados.  
São exemplos de dispositivos que utilizam o formato USB as câmeras foto-
gráficas, pen-drivers, impressoras e mouses.

No Linux, geralmente, ao conectar um dispositivo USB ao computador é exi-
bido na área de trabalho um ícone de acesso ao conteúdo do mesmo. A figura 
abaixo ilustra o exemplo:

Para acessar o dispositivo basta dar um duplo clique sobre o ícone. Em segui-
da abrirá uma janela que exibirá todo o conteúdo: 
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OOs bichos esquisitos da Internet: vírus 
e seus parentes 

Provavelmente você já deve ter ouvido falar de 
vírus de computador. Cavalos de Tróia também 
pode não ser uma expressão estranha para você. 
E se você também for um aficionado por sistemas 
de informação não-Windows, pode ainda ter ou-
vido falar em vermes.

Outras palavras, porém, como sniffers não de-
vem fazer parte do seu vocabulário, a menos que 
você esteja bem iniciado em redes e Internet. De 
qualquer forma, entender um pouco sobre esses 
conceitos fará com que você se sinta mais seguro 
ao navegar na Web.

Mas o que são, afinal, todos esses bichos, que 
têm, na sua maioria, nomes de seres vivos? São 
seres vivos? Quase isso. Vamos descobrir?

Os vírus de computador não têm esse nome 
por acaso. Eles agem como se fossem 
organismos que atacam seres vivos. Assim 
como um vírus da gripe, os vírus de 
computador são programas que se auto
copiam, multiplicam-se dentro de um com-
putador e, na primeira oportunidade, trans-
mitem-se para o computador vizinho, co-
piando-se e infectando-o da mesma forma. E, 
como não poderia deixar de ser, os vírus po-
dem causar danos letais às suas informações.

Estes programas se transmitem por meio
de arquivos contaminados, armazenados

Os vírus são simples-
mente programas. Pro-
gramas são instruções 
escritas que dizem ao 
computador: “faça isto, 
faça aquilo”. Um pro-
grama pode dizer para 
o computador fazer lite-
ralmente qualquer coisa 
que estiver ao seu alcan-
ce. Pode pedir-lhe para, 
por exemplo, mostrar 
um gráfico na tela, im-
primir um relatório, re-
produzir um som, copiar 
um arquivo, apagar um 
arquivo e uma infinida-
de de coisas. Os compu-
tadores não têm a capa-
cidade de julgar aquilo 
que lhes mandam fazer 
– obedecem cegamente a 
tudo que está escrito no 
programa. Se há instru-
ções mal intencionadas, 
elas serão executadas da 
mesma forma.
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A

em disquetes, CDs, enviados por e-mail ou residentes em algum site da
Internet.

Os vírus têm a característica peculiar de abrigar, entre as instruções
que o compõem, o que chamamos de código malicioso. O código 
malicioso nada mais é do que instruções responsáveis pelo efeito 
danoso dos vírus.

Mas o que torna uma instrução mal intencionada? Que instruções 
caracterizam um programa como sendo um vírus?

Um programa é um vírus quando ele ordena que o computador:
• multiplique-o, copiando a si mesmo para um ou vários lugares, ou enviando 
a si mesmo pela Internet;
• execute alguma ação destrutiva, como apagar ou corromper arquivos de 
dados, sob certas condições. Qualquer programa que contenha essas duas 
instruções pode ser considerado um vírus.

A ordem é desconfiar: identificando 
arquivos suspeitos

Se nada sabemos de programação, como poderemos identificar se 
um arquivo é suspeito ou não? Se ele contém aquelas instruções tão 
maléficas? O mais sensato é desconfiar de tudo que o computador possa
interpretar como um programa. Isso inclui arquivos com a extensão 
.exe, que são a maioria absoluta dos programas que utilizamos no 
computador, mas que não são os únicos. Também arquivos com
extensões como .bat, .vbs e .js são considerados programas e podem 
conter vírus. 

Mesmo arquivos que não são necessariamente programas, como os 
arquivos do Microsoft Office (.doc, .dot, .xls, .xlt, .ppt e outros) podem 
conter vírus se contiverem macros. Uma macro é um pequeno programa em-
butido dentro de um arquivo de dados.
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No caso destes programas, as macros são úteis 
para automatizar tarefas. Mas freqüentemente 
são utilizadas de modo malicioso, no intuito de 
construir poderosos vírus.

Quando um arquivo do MS Word é infectado
por um vírus de macro, geralmente mesmo 
após o usuário identificar o vírus e o arquivo
infectado é necessário limpar a máquina e, 
na maioria das vezes, reinstalar aplicativos 
como o MS Office da Microsoft, para que
programas como o MS Word voltem a
funcionar corretamente. Assim, o resultado 
da ação de um vírus de macro em um 
documento do MS Word é desastroso, especialmente se você não tiver 
cópias de seus arquivos em disquete, CD ou até mesmo papel e
necessitar apresentar esse documento para um professor ou chefe 
no dia seguinte! Sempre faça cópias (backup) de seus principais 
arquivos, preferen-
cialmente cópias 
fora do computador 
(disquetes, CDs, có-
pias impressas), pois 
se seu micro for atin-
gido por um vírus, 
você mantém a in-
tegridade dos dados 
de seus documentos 
digitais.

Documento infectado 
por vírus de macro: a 
imagem mostra que o 
documento perdeu sua 
formatação original e 
seus dados se transfor-
maram em sinais sem 
significado.

Evite executar arquivos 
que seu computador pos-
sa interpretar como um 
programa, especialmente 
os de extensão .exe, .bat e 
outros, a não ser que você 
tenha certeza da proce-
dência e da finalidade se-
gura desses arquivos.



Gerenciamento e orGanização de arquivos

21 

EEvitando comportamento de risco na 
Internet

Você já sabe que os vírus se alojam em diferentes lugares, inclusive em si-
tes. Portanto, você deve estar se perguntando se é possível infectar a sua 
máquina ao navegar em uma determinada home-page. Sim, isso é perfeita-
mente possível. Mas não se assuste, nem desista de navegar por isso. Basta 
entender o que acontece quando navegamos em um site e tomar algumas 
precauções ao navegar.

Os sites em que navegamos estão escritos em uma linguagem chamada 
HTML. HTML não é uma linguagem de programação e sim uma linguagem 
de marcação. Você consegue marcar o texto e especificar toda a formata-
ção necessária em uma página HTML, mas, de fato, não consegue mandar o 
computador fazer coisas. Ele apenas mostra a informação.

Em algum momento alguém achou que os sites assim escritos seriam monó-
tonos demais e adicionou aos navegadores a capacidade de interpretar não 
somente HTML, mas também alguma linguagem de script (linguagens de 
programação, como VBScript e JavaScript). Mediante as linguagens de script 
é que os navegadores podem mostrar animações mais elaboradas, interagir 
com o usuário ou simplesmente mostrar aqueles anúncios chatíssimos, que 
aparecem em uma janela à parte – as chamadas pop-ups.

Uma linguagem de programação, portanto, pode ser usada para fazer coisas 
boas e outras não tão boas assim. Foi considerando a possibilidade de pesso-
as mal-intencionadas usarem linguagem de script para fazer os navegadores 
executarem instruções maliciosas – como apagar arquivos ou instalar vírus – 
que as empresas voltadas para a segurança na rede desenvolveram uma série 
de mecanismos para impedir que isso acontecesse. 

O mecanismo varia de acordo com a linguagem utilizada e o nível de segu-
rança alcançado, mas o princípio de funcionamento é sempre o mesmo. É 
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como se o navegador deixasse de ser ingênuo e pudesse avaliar toda e qual-
quer instrução de script que fosse instruído a executar.

Cada instrução, antes de ser realizada, passa por um processo de crítica
e não é executada caso não se encaixe em determinados parâmetros.
Instruções que mexem com o disco rígido ou que abrem conexões 
com sites nunca visitados, por exemplo, são proibidas. Esses 
mecanismos às vezes recebem o nome de caixas de areia.

O conceito de caixa de areia é simples: é como se você colocasse um
gatinho para brincar dentro de uma caixa de areia; ele pode fazer
o que quiser dentro daquela caixa, mas não pode sair dela. É assim 
que os navegadores tratam os scripts que chegam via Internet ou, 
pelo menos, é assim que deveriam.

“Deveriam” é a palavra exata, pois esses mecanismos de 
gerenciamento de segurança não são perfeitos. Uma falha aqui, 
outra ali e pronto! Isso permitirá que alguém mal-intencionado 
construa um site que explore uma determinada falha e consiga 
burlar alguma regra das caixas de areia.

Um outro tipo de programa que pode conviver com páginas 
HTML e que representa perigos potenciais são os Applets Java e 
ActiveX. Esses pequenos aplicativos que vemos na forma de janelinhas
dentro do navegador são bem diferentes no conceito e no 
gerenciamento da segurança, mas têm efeitos práticos parecidos. 
Tanto uma como  a outra permitem a execução de instruções sob 
o sistema de código assinado. Mas o que vem a ser isso? 

Imagine que você tem um documento do seu chefe, 
orientando-o a executar uma série de ações. O documento tem a 
assinatura do seu chefe – portanto, você não discute, simplesmente
faz tudo que está escrito, sem discutir, pois sua permanência no 
emprego está relacionada ao fato de você executar certas instruções
de seus superiores. Esse é o problema dos códigos Java e ActiveX. 
Quando eles vêm assinados, podem fazer qualquer coisa – desde 
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C
que você declare confiar na origem daquele código. A finalidade disso
é dar mais versatilidade a esses programas, que, executando fora 
da caixa de areia, podem fazer coisas muito úteis, como instalar 
automaticamente adendos ao seu navegador, ou mesmo aplicativos 
em seu sistema. Antes de executar qualquer coisa desses programas, 
o navegador exibe um aviso, perguntando a você se deseja confiar 
no programa que foi trazido. O programa pode vir com a assinatura
de uma empresa conhecida, ou de um desconhecido. A regra geral é: 
leia atentamente a procedência do software e desconfie de tudo que 
desconheça.

Como os computadores conversam:
 portas e protocolos

Quando um indivíduo viola as regras que regem a comunicação em
 sociedade, ele é tido como “mal-educado” e passa a ser ignorado pelos 
demais. A comunicação entre os computadores tem regras muito mais 
rígidas. Um computador que não esteja corretamente programado 
para “conversar” segundo as normas estabelecidas, tecnicamente 
chamadas de protocolos, simplesmente não consegue estabelecer 
uma conexão e comunicar as informações. 

Um protocolo é, portanto, o conjunto dessas normas que regem 
a comunicação para um determinado fim. Por exemplo, para a
navegação em web sites, o protocolo usado é o HTTP – sigla em
inglês que significa Protocolo de Transferência de Hipertexto. 
O HTTP estabelece que os dados devem ser solicitados pelo 
navegador ao web site com o qual conversa, e o web site deve 
fornecer o recurso (página HTML, figura, animações etc.) solicitado, 
quando possível. 

Quando se deseja apenas transferir arquivos, um grande número 
de sites oferece o protocolo FTP, sigla em inglês que significa 
Protocolo de Transferência de Arquivos. O FTP não exige o uso de 
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um navegador para funcionar. Para acessar o site desejado basta ter 
um programa FTP, cuja função é se conectar ao site, exibir a lista dos 
arquivos disponíveis e dar ao usuário a opção de transferi-los para o 
seu micro quando possível ou vice-versa. Nos programas 

Além dos comandos e das regras de comunicação (muitas vezes 
definidas como a sintaxe do protocolo), todo protocolo que se preza 
tem uma ou mais portas de comunicação. Mas o que vem a ser 
uma porta?

Imagine que você, como todo bom internauta, está navegando em 
dois sites ao mesmo tempo, utilizando o FTP para fazer download de 
alguns arquivos, conversando em um chat estilo IRC e utilizando seu
e-mail. Para que não se “misture as estações”, cada protocolo 
stabelece que uma ou mais portas de comunicação bem definidas 
são utilizadas por ele.

Uma porta funciona como um guichê de atendimento de uma 
repartição pública antiga: cada guichê está associado a um 
determinado tipo de serviço. Assim, a informação que chega ao seu 
micro é separada de modo que, a cada porta, a informação que 
trafega é direcionada apenas a uma aplicação, entre as aplicações
que estão em funcionamento.

Em termos práticos, isso significa que, para navegar em um site, 
você utiliza a porta 80; para conversar no chat você utiliza a porta 
6667; já para utilizar o seu programa de e-mail você utiliza a
porta 110. As portas 80, 6667 e 110 são, de fato, associadas aos 
protocolos HTTP, IRC e POP3, respectivamente.

Já quando você utiliza o FTP, por exemplo, as portas utilizadas são 
20 e 21, sendo que a última é utilizada para a transmissão dos
arquivos, e a primeira utilizada para a transmissão dos comandos. 
O FTP tem outros modos de operação que podem utilizar outras
portas, como o modo passivo.
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AA senha ideal: fácil de lembrar e difícil
de deduzir

As senhas são quase tão antigas quanto a humanidade. Destinadas a 
privilegiar pessoas que detinham acesso a palácios, passagens 
secretas, ou qualquer outro tipo de edificação, as senhas têm a 
característica principal de ser um código que somente o seu 
detentor tem conhecimento.

Os sistemas de informação de hoje em dia têm vários métodos de 
conceder acesso, que vão dos mais antigos, como o reconhecimento
das impressões digitais tal qual o utilizado
em nossa carteira de identidade, aos
ultramodernos, como o mapeamento 
eletrônico da íris. Mas no abracadabra 
cibernético, a boa e velha senha ainda 
domina o mercado das fechaduras 
eletrônicas.

Por isso é imprescindível que uma série 
de cuidados sejam tomados, de modo 
a evitar que outras pessoas deduzam 
nosso código mágico e entrem em 
domínios que deveriam ser 
exclusivamente nossos.

Em primeiro lugar, nenhuma senha deveria ser formada por 
uma palavra ou, pelo menos, não uma palavra inteligível do
nosso dicionário.

Pois são comuns os ataques por tentativas a sistemas de informação, 
em que cada uma das tentativas é automaticamente extraída de um 
dicionário do idioma utilizado pelo detentor do acesso.

Palavras escritas com 
erros ortográficos, asso-
ciação de idéias, números 
que não signifiquem da-
tas de aniversários e sím-
bolos são bons recursos 
para se criar uma senha 
difícil de se deduzir.
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 Senhas que são palavras do dicionário, portanto, são vulneráveis a esse tipo 
de ataque. É importante que a senha, mesmo que seja algo extravagante, 
continue sendo uma palavra pronunciável. 

Pois o fato de podermos pronunciar a nossa senha, ainda que apenas mental-
mente, é de grande ajuda no momento em que precisamos lembrar-nos dela. 
Isso faz com que a memória visual e auditiva trabalhem juntas. Esquecer 
uma senha é sempre um transtorno e pode ter conseqüências graves como a 
perda de dados.
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LLinks na internet

Downloads de softwares 
www.baixaki.ig.com.br 
www.grisoft.com 
www.softwarelivre.org.br 
www.pegar.com.br 
www.zonelabs.com 
www.symantec.com/region/br/avcenter
www.superdowloads.com.br 

Dicas de segurança, tutoriais e informações
www.antiinvasao.com (dicas de segurança) 
noticias.uol.com.br/mundodigital (dicas de informática) 
infoexame.abril.uol.com.br/aberto/infonews/index.shl (notícias) 
www.microseguro.hpg.ig.com.br (tutorial para configurar o firewall) 
www.internet-tips.net /(dicas de segurança - em inglês) 
www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/sos_duvida.shtml 
www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/sos_tutoriais.shtml
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GGlossário
ActiveX: padrão de comunicação entre pequenos aplicativos feitos geral-
mente em uma linguagem como C++ ou Visual Basic e o navegador ou outro 
aplicativo onde executam na forma de objetos. 
Backup: cópia de segurança das informações, utilizada em caso de perda 
de dados. 
BAT: arquivos “batch” que contêm sequências de comandos DOS. Em ge-
ral, não há como embutir vírus diretamente em arquivos .BAT, mas podem 
ser programados para “chamar” outros arquivos ou scripts que contenham 
vírus. 
Browser: navegador, programa para abrir e exibir as páginas da Web como 
o Explorer, da Microsoft, o Navigator, da Netscape etc. 
Cavalos de Tróia: programa cuja finalidade é infectar com vírus o com-
putador de quem o recebe. Geralmente vem na forma de algum programa 
divertido, como um cartão de boas-vindas, com animações coloridas e cha-
mativas. 
COM: é um formato antigo para programas executáveis, compatível com 
sistemas operacionais de pequeno porte como o MS-DOS ou de grande porte 
como CP/M. 
Disco de inicialização: disquete com uma pequena parte do sistema ope-
racional, suficiente para que um computador possa se inicializar, sem a ne-
cessidade das informações que estão no disco rígido. 
DNS: “Domain Name System”: protocolo que rege a comunicação com e 
entre servidores que transfor¬mam nomes de domínio, que são os nomes 
que os web sites recebem em endereços numéricos da Internet os chamados 
endereços IP. 
Download: em inglês “load” significa carga e “down” para baixo. Fazer um 
download significa baixar um arquivo de um servidor, descarregando-o para 
o nosso computador. 
EXE: programa executável. De um modo geral, todos os programas .exe são 
suspeitos, a menos que a sua procedência seja bem conhecida. 
Firewall: aparelho ou software responsável por isolar segmentos de rede, 
podendo fechar seletivamente portas de comunicação e implementar uma 
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série de regras. 
Freeware: qualquer software (programa) oferecido gratuitamente na rede 
ou nas publicações especializadas em suportes como CD-ROM. 
FTP: File Transfer Protocol ou protocolo de transferência de arquivos. É 
uma maneira de copiar arquivos via Internet. Os arquivos são disponibiliza-
dos e localizados em servidores ou em computadores pessoais por um pro-
grama servidor de FTP. 
Homepage: home em inglês significa casa, lar, e page, página. Na Internet a 
expressão significa “página pessoal”. A palavra home, isoladamente, significa 
toda página inicial, a página principal de qualquer site na Internet. 
HTML: é uma abreviação para “Hyper-Text Markup Language”, que quer 
dizer: “Linguagem de Marcação para Hiper-Texto”. Um documento HTML 
é um conjunto de instruções usadas para criar documentos hipertexto e que 
podem ser visuali¬zados por um browser. 
Http: Acrossemia de “Hyper Text Transfer Protocol” ou “Protocolo de 
Transferência de Hipertexto”. É o protocolo que permite o funcionamento 
da interface gráfica da Internet. 
Internet: rede mundial de computadores. Trata-se de uma rede planetária 
de computadores que cooperam entre si. Esta cooperação baseia-se em pro-
tocolos de comunicação, ou seja, “convenções de códigos de conversação” 
entre computadores interligados em rede. 
IP: Internet Protocol. Refere-se ao protocolo que rege a comunicação via 
Internet. Cada endereço localiza de maneira única um micro doméstico ou 
um servidor de rede. 
IRC: “Internet Relay Chat” ou “Protocolo de Comunicação Entre Servidores 
de Chat”, ou servidores de bate-papo. Hoje em dia, os servidores de IRC fo-
ram suplantados pelo webchat. 
Java: é uma linguagem de progra¬mação semelhante a C++ que permite 
criar aplicativos para vários sistemas operacionais, como Windows e Linux. 
JavaScript: linguagem para script semelhante ao Java e que foi idealizada 
pelo W3C Consortium. 
Link: ligação, elo, vínculo. Um link nada mais é que uma referência cruzada, 
um apontador de um lugar para outro. 
Macros: pequenos programas que têm por finalidade automatizar tarefas 
como impressão, mala direta etc. 
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Negação de serviço: do inglês “denial of service”. Trata-se de um tipo de 
ataque a sites em que o agressor se conecta repetidas vezes ao mesmo site, 
sobrecarregando-o de maneira tal que o serviço web se torna indisponível. 
NNTP: “Network News Transport Protocol”, “Protocolo de Transporte de 
Notícias da Rede”, rege a comunicação com servidores que armazenam no-
tícias. 
Pop-ups: janela que surge separadamente quando navegamos em um de-
terminado site, geralmente para apresentar um anúncio 
Protocolo: é um conjunto de regras que os computadores usam para se co-
municar e, a partir dessa comunicação, produzir algum resultado útil como 
a navegação em sites, a transmissão de e-mail ou o download de arquivos. 
Script: pequeno programa cujas instruções são interpretadas, isto é, con-
vertidas em código de máquina e executadas linha a linha. 
Servidor remoto: computador que está do outro lado da conexão. No caso 
de uma conexão web, por exemplo, o servidor remoto é um servidor web da 
empresa. 
Sniffers: programa que permite observar o fluxo de dados de uma rede lo-
cal. O sniffer permite gravar tudo o que acontece na rede mensagens, senhas 
e tudo o mais que nela trafegar. 
VBS: Script feito na linguagem VBScript. Podem conter vírus perigosos. 
Uma das utilizações ‘pacíficas’ de um script VBS é a automatização de tarefas 
quando da entrada de um usuário no sistema, também chamada de logon. 
VBScript: linguagem para script (interpretada, portanto) que se assemelha 
ao Visual Basic. 
Vermes: programas geralmente para Unix que trafegam pela rede e inva-
dem máquinas onde se hospedam. Sua maior complexidade os faz maiores 
em tamanho (Kbytes); daí o nome de vermes.
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