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01 – É protegido por lei que existam plano de telefonia móvel com aceso ilimitado a determinados 
serviços em relação a outros? 
O Marco Civil da Internet (MCI) é lei em vigor no Brasil desde 23 de junho de 2014. Um ano 
depois, alguns aspectos da lei ainda carecem de regulamentação a fim de facilitar sua 
implementação. O caso mais evidente é a questão das exceções técnicas para a neutralidade 
de rede. A demora justifica-se e legitima-se pelo amplo debate público sobre o texto do decreto, 
promovido pelo Ministério da Justiça (MJ), Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e a 
Anatel. Todo o processo de formulação e tramitação da lei também foi marcado pelas consultas 
públicas feitas por meio da Internet e presencialmente. Até aqui, a regulamentação do MCI 
contou com diversas consultas de diferentes órgãos que têm voz e responsabilidade na decisão 
final do texto do decreto. Ainda em 2014, em dezembro, o CGI.br abriu a sua plataforma de 
participação. Já em 2015, em janeiro, o MJ começou um debate público em seu portal na internet. 
Na sequência, a Anatel, visando angariar subsídios especificamente para o tema da neutralidade 
de rede, também recebeu contribuições. O efeito perverso, porém, é que as boas regras previstas 
na lei – apesar de estarem vigentes - vão se tornando exceções à espera da regulamentação. 
Os exemplos mais marcantes durante esse um ano referem-se às práticas de zero rating que 
efetivamente ferem a neutralidade de rede. A TIM já tem planos pré-pagos desde o final de 2014 
relacionados ao WhatsApp que dá acesso gratuito e ilimitado ao aplicativo de mensagens de 
texto, voz e imagem. Já em fevereiro deste ano, a parceria com foi estendida para outros planos, 
agora pós-pagos e tal ação motivou a alegação de que um dos planos poderia violar a 
neutralidade de rede. Já a Claro havia encerrado sua parceria com Facebook e Twitter em abril, 
inclusive alegando “que os clientes não deveriam ficar limitados a aplicativos específicos”. 
Porém, em junho, a operadora anunciou que traz a promoção de volta e estende ela ao 
WhatsApp com Facebook e Twitter. Assim, com o objetivo de coibir essas violações ao MCI, e 
que as boas previsões da lei sejam consolidadas, é necessário que o decreto de regulamentação 
seja editado com brevidade. A realização dos direitos adquiridos com a entrada em vigor do MCI 
não pode esperar por mais um ano. 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/tecnologia/um-ano-de-
marco-civil-em-vigor-um-ano-sem-regulamentacao-8539.html>. 
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02 – Em um serviço de bankline, onde é encontrado o conceito de confidencialidade e 
autenticidade das informações? 
A confidencialidade é a característica da qual o usuário possa ter a certeza de que somente o 
destinatário terá acesso ao documento criado por ele, já a autenticidade se trata do destinatário 
ter a certeza de que quem enviou este documento a ele, é realmente quem o produziu. 
Em um bankline, quando qualquer operação é realizada, o usuário deve ter a certeza de que 
somente o banco terá acesso a esses dados, da mesma forma que o banco só realizará operação 
quando o usuário solicitar a partir do sistema de proteção, composta por vezes por uma senha 
alfanumérica. 
 
 



03 – De acordo com o texto, o Marco Civil da internet: 

 
a) Exige que empresas estrangeiras instalem centros de armazenamento de dados e 

informações no Brasil se quiserem oferecer seus serviços a usuários brasileiros. 
b) Foi criado para impedir que companhias internacionais atuem no mercado brasileiro, 

instalando seus centros de dados para armazenamento de informações no Brasil. 
c) Garante que órgãos do governo tenham livre acesso a conversas via Skype e a 

mensagens salvas na conta de e-mail dos usuários brasileiros.  
d) Determina quais conteúdos podem ser considerados neutros ou polêmicos, orientando 

os usuários quanto aos sites moralmente idôneos. 

e) Dispõe sobre as relações entre empresas de telecomunicações e usuários da rede e 
defende o caráter inviolável dos conteúdos circulantes no ambiente virtual. 

 
 

04 – No contexto da prática do comércio eletrônico, afirma-se que: 
 

a) O B2B é uma modalidade do comércio eletrônico na qual se tem o negócio entre uma 
empresa e uma agência governamental. 

b) O comércio eletrônico é uma iniciativa restrita aos meios empresariais e governamentais. 
c) O comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valores dos processos de 

negócio em um ambiente eletrônico, atendendo aos objetivos de negócio. 
d) As compras governamentais, realizadas via comércio eletrônico, dispensam o 

cadastramento prévio dos vendedores. 
e) As compras governamentais, realizadas via comércio eletrônico, dispensam a lei 

no 8.666/98. 
 
 
05 - Na era digital, uma das principais aplicações de sistemas de informações está no comércio 
eletrônico. Uma das modalidades que mais tem crescido nos últimos anos é o comércio 
eletrônico realizado por meio de dispositivos móveis. Esse tipo de comércio eletrônico é 
conhecido como: 
 

a) M-commerce 
b) E-mobile 
c) E-business 
d) E-procurement 
e) M-mobile 

 

 
06 - Recurso da comunicação digital, que garante a autenticidade dos dados, permitindo 
associar um determinado dado a um determinado usuário remetente, e se baseia em 
criptografia assimétrica é:  
 

a) AD Brasil 
b) E-commerce 
c) VPN 
d) CD Brasil 
e) Assinatura digital 

 
 



07 – Sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e chamada de Lei Carolina Dieckmann, a 
Lei dos Crimes Cibernéticos tem como objetivo a tipificação dos atos que podem ser 
considerados criminosos no meio eletrônico, como a invasão de computadores, a violação 
de dados de usuários ou derrubar sítios: 
 

a) Certo 
b) Errado 


