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O software é a parte abstrata de um computador, também conhecido como a parte Lógica. É um programa instalado 
em um dispositivo, que pode ser um computador ou mesmo um celular. 

Os programas são a aplicação de regras de maneira digital, para que, dada uma situação, ocorra uma reação pré-
programada. Assim, temos que um programa é uma representação de tarefas manuais; com eles podemos automatizar 
processos, o que torna as tarefas mais dinâmicas. 

LICENÇA DE SOFTWARE 

Uma licença de software define o que um usuário pode ou não fazer com ele, ela se baseia muito no direito autoral. 
Existem vários tipos de licenças de software, mas vamos falar aqui de apenas duas que são de valor significativo: a 
licença de proprietário e a licença de software livre. 

SOFTWARE PROPRIETÁRIO: A licença de 
software proprietário procura reservar o 
direito de autor do programa. Um software 
proprietário é também conhecido como 
software não livre, pois uma de suas principais características é manter o Código Fonte 
fechado. 

Há vários softwares proprietários gratuitos. Por outro lado, existem aqueles que, para 
o usuário adquirir o direito de uso, a qual não lhe dá direito de propriedade sobre o 
programa, apenas concede a ele o direito de utilizá-lo, além de impor algumas regras 
quanto ao seu uso. São exemplos de softwares proprietários: Windows, Microsoft 
Office, Mac OS, aplicativos da Adobe, Corel Draw, WinRar, WinZip entre outros. 

SOFTWARE LIVRE: Em contrapartida ao software proprietário, um grupo criou o software livre. Como princípio 
atribuem-se às leis que o regem a definição de liberdades, como forma de protesto em relação ao software 
proprietário. O software livre tem como primordial característica o Código Fonte Aberto. A principal organização quem 
mantém e promove o software livre e a Free Software Foundation (FSF). 

Para que um software seja classificado como Software Livre, ele deve obedecer a quatro liberdades de software do 
projeto GNU – General Public Licence (Licença Pública Geral) – idealizado por Richard M. Stallman: 

➢ Liberdade 0 = A liberdade para executar o programa, para qualquer propósito; 
➢ Liberdade 1 = A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades; 
➢ Liberdade 2 = A liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo; 
➢ Liberdade 3 = A liberdade de modificar o programa e distribuir essas modificações, de modo que toda a comunidade 

se beneficie. 

O Linux é um dos principais projetos desenvolvidos sobre a licença de software livre, assim como o BrOffice, mas o 
principal responsável por alavancar o software livre, assim como o próprio Linux, foi o projeto Apache que no início só 
rodava em servidores Linux e hoje é mulitiplataforma. 

SOFTWARE 

Código Fonte: conjunto de instruções feitas em 

uma linguagem de programação, que definem o 

funcionamento e o comportamento do programa. 
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SHAREWARE: A licença tipo Shareware é comumente usada quando se deseja permitir ao usuário uma degustação do 
programa, é uma licença que oferece funcionalidades reduzidas ou mesmo em sua totalidade, porém, com um prazo 
para esse uso que, depois de encerrado, o programa limita as funcionalidades ou pode deixar de funcionar. 

Um exemplo de software popular que utiliza essa licença e o Winrar, que, após os 40 dias, começa a exibir uma 
mensagem toda vez que é aberto, contudo continua funcionando mesmo que o usuário não adquira a licença. Esta 
permite a cópia e redistribuição do software, porém, não permite a alteração, pois o código-fonte não é público. 

TIPOS DE SOFTWARE 

Para que o computador execute as diferentes funções que esperamos dele é necessário instalar programas específicos. 
Pode-se dividir os programas em grupos:   

FIRMWARES: É normalmente um software embarcado, ou seja, ele é um software desenvolvido para operar sobre um 
hardware específico. De forma geral, um firmware é incorporado ao hardware já no momento de sua fabricação, mas, 
dependendo do tipo de memória em que é armazenado, ele pode ser atualizado ou não. O software do tipo firmware 
que interessa ao nosso estudo é o BIOS. 

BIOS (Basic Input/Output System): Sistema Básico de Entrada e Saída de um 
software embarcado em uma memória do tipo ROM. O BIOS é o primeiro 
programa que roda quando ligamos o computador. Ele é composto pelo SETUP, 
que são suas configurações, e pelo POST, responsável por realizar os testes de 
hardware. 

Durante o processo de boot (processo de inicialização do sistema operacional), o 
BIOS aciona a memória CMOS (uma pequena memória RAM alimentada por uma 
pilha de 9v), onde ficam armazenadas a últimas informações sobre o hardware 
do computador e sobre a posição de início do sistema operacional no disco. Em posse dessas informações, o BIOS 
executa o POST, a etapa verifica se todos os dispositivos necessários estão conectados e operantes. 

Após as verificações de compatibilidade, o BIOS inicia o processo de leitura do disco indicado como primário a partir 
do ponto onde se encontra o sistema operacional, que é carregado para a memória principal do computador. Quando 
há apenas um sistema operacional instalado no computador, este é iniciado diretamente pelo BIOS, porém, se houver 
dois ou mais se faz necessário optar por qual dos sistemas se deseja utilizar. Em uma situação em que existem dois 
sistemas operacionais atribui-se a caracterização de Dual boot. 

SISTEMAS OPERACIONAIS (SO): O sistema operacional é uma espécie de base sobre a qual 
são executados diversos programas utilizados por um computador. É o intermediário, a 
interface entre o hardware e o software, ou seja, entre os componentes físicos do 
computador com os programas. Na prática, o sistema operacional consiste de uma série 
de programas gravados no disco rígido que são carregados na memória (ou seja, são 
levados à memória RAM) e são executados ("rodam") assim que o computador é ligado.  

É da responsabilidade do SO gerenciar o uso da memória RAM e do processador. O 
controle estabelecido pelo sistema operacional dita que programa será executado 
naquele instante e quais espaços de memória estão sendo usado por ele e pelos demais 
aplicativos em execução.  

Para que o sistema operacional consiga se comunicar com cada dispositivo, aquele precisa saber antes como estes 
funcionam, para tanto, é necessário instalar o driver (conjunto de informações sobre como funciona um dispositivo 
hardware) do dispositivo. Atualmente, a maioria dos drivers são identificados automaticamente pelo SO, mas o sistema 
nem sempre possui as informações sobre hardwares recém-lançados. Nesse caso, o sistema, ao não conseguir o driver 
específico, solicita ao usuário que informe o local onde ele possa encontrar o driver necessário. 

Dentre os sistemas operacionais modernos, o Windows ainda é o que mais se destaca em termo de número de usuários 
em computadores pessoais. Por outro lado, quando se questiona em relação ao universo de servidores na Internet, nos 
deparamos com o Linux como mais utilizado; o principal motivo relaciona-se à segurança mais robusta oferecida pelo 
Linux. 
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Os exemplos de SO para computadores pessoais (PC) que podem mais citados são: 
Windows, Linux, Mac OS, Chrome OS, Solaris. Porém, esses sistemas derivam de duas 
vertentes principais o DOS e o UNIX. É interessante saber que o DOS foi o precursor do 
Windows e que a plataforma UNIX foi a base para o Linux e também do MAC OS. 

Contudo, não encontramos SO apenas em PCs. Celulares, smartphones e tablets também 
utilizam sistemas operacionais. Atualmente, fala-se muito no sistema da Google para esses 
dispositivos, o Google Android, no entanto, a Microsoft utiliza o Windows 8, que tem como 
principal alvo também o mercado de dispositivos móveis. 

UTILITÁRIOS: são programas que atuam sobre o sistema operacional para melhorar o desempenho dos mesmos ou 
lhes incluir novos recursos, ou seja, ampliam os recursos do sistema facilitando o uso e auxiliando a manutenção de 
programas. Administram o ambiente oferecendo possibilitando que o usuário organize os discos, verifique a memória, 
corrija falhas, etc.  Exemplos: Formatadores; Programas de backup; Compactadores, Desfragmentadores, etc. 

SOFTWARES APLICATIVOS:  O sistema operacional pode ser comparado com um palco, em que os aplicativos, que são 
os atores, atuam. São esses programas que executam as funções desejadas pelo usuário. Sem eles o sistema 
operacional não passa de um conjunto de drivers e bibliotecas, sem qualquer utilidade prática. Portanto, os aplicativos 
são programas específicos para resolver diferentes tarefas par o usuário, como: acessar a internet, enviar e receber 
mensagens, criar e editar textos, planilhas e apresentações etc. 

Os aplicativos são criados e comercializados por empresas especializadas, que os desenvolvem especificamente para 
um determinado sistema operacional, por exemplo, há um BrOffice.org para Linux e outro BrOffice.org para Windows. 

Os aplicativos podem ter utilização: 

• Geral: são programas que tem vários tipos de finalidades. Exemplos: editores de texto, como o Word; gráficos e 
planilhas, como o Excel, apresentação, como o PowerPoint; navegadores, como o Google Chrome, Mozilla Firefox 
e gerenciadores de banco de dados, etc. Vários desses programas são gratuitos. 

 

Editores de Texto: Produzem documentos, cartas, malas-diretas, livros, etc. Praticamente 
decretaram a morte da máquina de escrever, pois apesar de ter a mesma função que esta, 
permitem corrigir um erro automaticamente, e melhorar o texto quando bem desejar, 
aumentando o tamanho da letra, alterando a cor, dividindo em colunas, inserindo um desenho ou 
foto, etc. Exemplos: Microsoft Word, OpenOffice Writer. 

Planilhas Eletrônicas: São programas capazes de construir planilhas de cálculos, envolvendo 
fórmulas que você cria ou outras que já vêm embutidas no programa (fórmulas científicas, 
financeiras, etc.). Os softwares da categoria das planilhas eletrônicas criam ainda gráficos com 
variados recursos em 3D, dentre outras aplicações. Exemplos: Microsoft Excel, OpenOffice Calc. 

Criadores de Apresentações: utilizado para criação/edição e exibição de apresentações gráficas. 
Permite a criação de materiais que podem ser apresentados por meio de um projetor. O uso desses 
materiais para anunciar um relatório ou uma proposta é chamado de apresentação. Podemos criar 
telas que incorporam de forma eficiente texto colorido e fotografias, ilustrações, desenhos, tabelas 
e filmes, e que transitam de uma para a outra, como uma apresentação de slides. Você pode animar 
o texto e as ilustrações na tela, usando o recurso de animação, e também pode adicionar efeitos de 
som e narração. Além disso, você pode imprimir os materiais quando estiver fazendo uma 
apresentação. Exemplo: Microsoft Power Point, LibreOffice Impress. 

Bancos de Dados: São programas de uso específico para o controle e gerenciamento de dados. 
Exemplos: Microsoft Access, OpenOffice Base. 
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Editoração Eletrônica e Programas Gráficos:  São programas que têm a capacidade de trabalhar 
com alta resolução gráfica e produzir criações profissionais, como jornais, panfletos publicitários, 
etc., utilizando fotos, imagens e layout próprio. Exemplos: CorelDRAW, Photoshop, Publisher. 

 

Navegadores: Também chamados de browsers, são utilizados para “navegar”na Internet. É, 
portanto, o programa responsável por mostrar as páginas da Internet. Exemplos: Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, Opera, etc. 

 

Linguagens de Programação: São programas com a função especial de criar outros programas. 
Quando queremos criar algum programa, utilizamos as linguagens de programação, e digitamos 
ou usamos seus recursos de criação. Existem diversas linguagens de programação com funções 
distintas e criadas para vários tipos de situação. Exemplos: Delphi, Pascal, C, Clipper, Visual Basic, 
Java, PHP. 

• Específica: destinam-se exclusivamente a uma única finalidade. Exemplos: folhas de pagamento, crediário, imposto 
de renda, cadastro, contas a pagar e receber, etc. 

 

SOFTWARE DE ENTRETENIMENTO: Nesta categoria entram os aplicativos multimídias 
como players de áudio e vídeo, como o Windows Média Player, o Winamp, o iTunes, VLC 
media player e o BS player, dentre inúmeros outros, assim como jogos como Campo 
Minado, Paciência, Pinball e outros tantos de mais alto nível. 

PLUGINS e ADDONS 

Plugins: são programas que funcionam anexados a outros programas. Suas características 
tornam possível visualizar vários tipos de arquivos (geralmente de multimídia como os 
formatos de vídeo: Avi, Mov, Mpeg, Flash, de som: mp3, midi, apresentações multimídia). 
São muito comuns aqueles que são anexados aos navegadores (como o Firefox, suíte 
Mozilla, Netscape, Internet Explorer, Opera etc). Aliás alguns plugins já vêm incorporados 
com o navegador. Assim, quando se acessa um endereço da Internet (htttp://...) e não é 

possível visualizar ou escutar alguns dos itens ali expostos, certamente, está faltando instalar algum plugin, 
para visualizar corretamente o conteúdo da página. 

Eis alguns plugins muito usados e suas funções: 

Plugins Permite 

Adobe Acrobat Reader Visualização de arquivos PDF (Portable Document Format) 

Macromedia Flash Visualização de páginas feitas parcialmente ou inteiramente em Flash. 

QuickTime Visualização de vídeos em vários formatos, inclusive o mov. 

Real Player Alternativo Execução de sons e vídeos em tempo real. 

 

Addon: é um programa que adiciona novas funções a um navegador. Exemplo: o navegador Firefox admite 
várias extensões (pequenos programas que lhe dão mais recursos). 

Evidentemente a Internet tornou-se o meio mais eficiente e rápido para efetuar atualizações de versões de 
qualquer documento eletrônico baseado em arquivos, como sistema operacional, antivírus, navegador, 
textos, planilhas, apresentações etc. Devido à necessidade de manter esses arquivos sempre atualizados, 



5 

surgiram ferramentas que fazem a atualização (update) de modo automático e frequente, facilitando a vida 
do usuário, que não precisa se lembrar de fazê-las e nem de comandar o processo. 

Assim, a atualização automática é feita por um programa instalado no computador do usuário, que deve estar 
conectado à Internet para que esse software possa conectar-se a um servidor que contenha um repositório 
dos novos arquivos.  

Entretanto, a atualização de arquivos é uma tarefa que exige um controle de versões, pois nada pode ser 
atualizado com versões anteriores ou incompatíveis. Um outro problema é a segurança, pois esses arquivos 
podem percorrer grandes distâncias e ficar vulneráveis a ataques de vírus, que podem alterá-los para 
propagar programas mal-intencionados. 

MALWARES (Malicious Softwares): São programas que têm finalidade mal-intencionada, na maioria das vezes ilícita. 
A seguir são destacados os principais tipos de malwares. 

VÍRUS: É apenas um dos tipos de malwares, ou seja, ao contrário do que a maioria das pessoas fala, nem sempre tudo 
que ataca o computador é um vírus. Um vírus tem por características: 

➢ Infectar os arquivos do computador do usuário, principalmente arquivos do sistema. 
➢ Depender de ação do usuário, como executar o arquivo ou programa que está contaminado com o vírus. 
➢ Ter finalidade diversas, dentre as quais danificar tanto arquivos quanto o sistema operacional. 

Vírus mutante: É o vírus mais evoluído, que tem a capacidade de alterar algumas de suas características a fim de 
burlar o antivírus. 

Vírus de Macro: Explora folhas de segurança das suítes 
de escritório, principalmente da Microsoft. Uma macro, 
ao ser criada de certa forma, anexa ao documento uma 
programação (comandos geralmente em Visual Basic), 
ele pode inserir seu código dentre deste código em VB.  

O vírus de macro geralmente danifica a suíte de escritório, inutilizando-a além de poder 
apagar documentos do computador. Para que seja executado esse vírus, é necessário que o 
usuário execute o arquivo contaminado. 

WORM: Ao contrário do vírus, o Worm (verme) não depende da ação do usuário para executar; ele executa 
automaticamente: no momento em que um pendrive é conectado a um computador, ele é contaminado ou contamina 
este. 

Um Worm tem como finalidade se replicar, porém, não infecta outros aplicativos, apenas cria cópias de si em vários 
locais, o que pode encher o HD do usuário. Outra forma utilizada de se replicar é através da exploração de falhas dos 
programas, principalmente os clientes de e-mail, enviando por correio eletrônico cópias de si para os contatos do 
usuário armazenados no cliente de e-mail. 

Um Worm, muitas vezes, instala no computador do usuário um bot, transformando aquele em um robô controlado à 
distância. Os indivíduos que criam um Worm fazem-no com a finalidade de infectar o maior número possível de 
computadores, para que possam utilizá-los em um ataque DDos, ou como forma de elevar a estatística de acessos a 
determinados sites. Também pode ser utilizado para realizar um ataque a algum computador ou servidor na Internet a 
partir do computador infectado. 

TROJAN HORSE (Cavalo de Troia): O Cavalo de Troia foi batizado com esse nome, pois 
suas características se assemelham muito às da guerra da Grécia com Troia. Na História, 
os gregos deram aos troianos um grande cavalo feito de madeira e coberto de palha 
para disfarçar que era oco, dentro do cavalo foram colocados vários soldados gregos 
que deveriam abrir os gigantes e fortes portões da cidade de Troia para que o exército 
grego pudesse invadir a fortaleza. 

Um Cavalo de Troia é recebido pelo usuário como um presente, “presente de grego”, 
de forma a levar o usuário a abri-lo, ou seja, ele depende da ação do usuário. Os “presentes” geralmente podem parecer 

Macro: conjunto de regras criadas para 

automatizar tarefas repetitivas. 

Visual Basic (VB): É uma linguagem de 

programação criada pela Microsoft 
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um cartão virtual, uma mensagem, álbuns de fotos, e-mails com indicações de prêmios, falsas promoções, sempre 
alguma forma de chamar a atenção do usuário para que ele abra o Trojan. 

Podemos tratá-lo em essência como um meio para que outros malware seja instalado no computador. Da mesma forma 
como o cavalo da história serviu como meio para infiltrar soldados e como os soldados abriram os portões da cidade, 
o malware também pode abrir as portas do computador para que outros malwares o infectem, o que acontece na 
maioria dos casos, portanto, podem trazer em seu interior qualquer tipo de malware. 

Esse malware executa as ações para as quais, aparentemente, fora criado; 
como exibir uma mensagem, crackear um programa. Essa tarefa é realizada 
com o intuito de distrair o usuário enquanto que os malwares são instalados. 

SPYWARE: Também conhecido como software espião, o spyware tem por finalidade capturar dados do usuário e enviá-
los para terceiros: número de cartões de crédito, CPF, RG, nomes, data de nascimento e tudo mais que for pertinente 
para que as transações eletrônicas possam ser feitas utilizando seus dados. 

Existem dois tipos de spywares: os KeyLoggers e os ScreenLoggers. 

KeyLogger: Key = chave, Log = registro de ações. O KeyLogger é um spyware cuja 
característica é capturar os dados digitados pelo usuário. Na maioria das situações 
não captura o que é digitado a todo instante, mas o que é teclado após alguma ação 
prévia do usuário, como por exemplo abrir uma página de um banco ou de uma mídia 
social – alguns Keyloggers são desenvolvidos para capturar conversas em sites de 
relacionamento. 

ScreenLogger: Screen = tela. O ScreenLogger é uma evolução do KeyLogger na 
tentativa de capturar, principalmente, as senhas de bancos, pois o ScreenLogger 

captura fotos avançadas da tela do computador a cada clique do mouse. Essa foto avançada, na verdade, é uma 
foto de uma pequena área que circunda o mouse, mas grande o suficiente para que seja possível ver em que 
número o usuário clicou. 

Muitos serviços de Internet Banking utilizam um teclado virtual, no qual 
o usuário clica nos dígitos de sua senha ao invés de digitar. Assim, ao 
forçar que o usuário não utilize o teclado, essa ferramenta de segurança 
ajuda a evitar roubos de senhas por KeyLoggers. Por outro lado, foi criado 
o ScreenLogger, que captura imagens; então, como forma de oferecer 
segurança maior, alguns bancos utilizam um dispositivo chamado de 
Token, que é um dispositivo que gera uma chave de segurança aleatória, 
a qual uma vez utilizada para acessar a conta, se torna inválida para novos 
acessos. Assim, mesmo sendo capturada, ela se torna inútil ao invasor. 

HIJACKER: É um malware que tem por finalidade capturar o navegador do usuário, principalmente o Internet Explorer. 
Esse programa fixa uma página inicial no navegador, que pode ser uma página de propaganda um site de venda de 

produtos, ou mesmo um site de pornografia, como 
os mais perigosos que fixam páginas falsas de 
bancos. 

As alterações realizadas por ele no navegador 
dificilmente são reversíveis. Na maioria dos casos, é 
necessário reinstalar o navegador por vezes até 
formatar o computador. Existem, no mercado, alguns 
programas que tentam restaurar as configurações 
padrões dos navegadores, são conhecidos por 
Hijacker This, porém, esses programas não são 
ferramentas de segurança, mas apenas uma 
tentativa de consertar o estrago feito. 

Crackear: é uma quebra de licença de um 

software para que não seja necessário adquirir 

a licença de uso, caracterizando pirataria. 
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ADWARE: (Avertising Software) é um software especializado em 
apresentar propagandas. Mas em que ponto isso o torna malicioso? 
O Adware é tratado como malware, quando apresenta características 
de Spywares, além de, na maioria dos casos, se instalar no 
computador explorando falhas do usuário, por exemplo, durante a 
instalação de um programa em que o indivíduo não nota que em uma 
das etapas estava instalando outro programa diferente do desejado. 

Um exemplo clássico é o Nero gratuito, que é patrocinado pelo ASK. 
Durante a instalação, uma das telas apresenta algumas opções: deseja 
instalar a barra de ferramenta do ASK; deseja tornar o mecanismo de 
busca do ASK como seu programa de busca padrão; deseja tornar a 
página do ASK como sua página inicial, que, por padrão, aparecem marcadas esperando que o usuário clique 
indiscriminadamente na opção “avançar”. Muitos Adwares monitoram o comportamento do usuário durante a 
navegação na Internet e vendem essas informações para as empresas interessadas. 

BACKDOORS: Basicamente, é uma porta dos fundos para um ataque futuro ao computador do usuário. Um Backdoor 
pode ser inserido no computador por meio de Trojan Horse, como também pode ser um programa adulterado recebido 
de fonte pouco confiável. Por exemplo, um usuário baixa em um site qualquer, diferente do oficial, o BrOffice, nada 
impede que o programa tenha sido ligeiramente alterado com a inserção de brechas para ataques futuros. 

ROOTKITS: Rootkit vem de Root = administrador de ambiente Linux. Kit = conjunto de ferramentas e ações. Um Rootkit 
altera aplicativos do Sistema, como gerenciador de arquivos, com o intuito de esconder arquivos maliciosos que 
estejam presentes no computador. Por meio dele, também o invasor pode criar Backdoors no computador, para que 
possa voltar a atacar o micro sem se preocupar em ter de contaminá-lo novamente. 

 

OS 7 MAIS FAMOSOS VÍRUS DE COMPUTADOR DA HISTÓRIA 

Jerusalem (1987): Um dos primeiros vírus realmente devastadores para MS-DOS, o Jerusalem estava programado para 
deletar todos os arquivos de programas no disco-rígido do computador infectado em uma sexta-feira 13 – motivo pelo 
qual ganhou o apelido “Friday 13th”. Uma vez que ele se espalhou por diversos países, universidades, instituições e 
companhias importantes, você deve imaginar o estrago que causou. 

Morris (1988): O primeiro worm de internet foi resultado de uma pequena falha de código, que acidentalmente espalhou 
milhões de cópias de si mesmo para mais de 6 mil computadores pelo mundo – incluindo até mesmo alguns aparelhos da 
NASA. O vírus paralisou diversas redes, resultando em quase 100 milhões de dólares em prejuízos. 

Chernobyl (1998): Um dos vírus mais famosos da história, o Chernobyl causava estragos enormes e permanentes no PC 
infectado. Isso porque além de apagar os dados da máquina por completo, o software reescrevia a BIOS da máquina para 
poder se manter dentro do computador – assim, o programa voltava a infernizar você mesmo após formatar o sistema. 

I Love You/Lovebug/Loveletter Virus (2000): Disfarçado de uma carta de amor eletrônica (o que conferiu a ele os diversos 
apelidos acima), o Lovebug mandava um email com o título “EUAMOVOCÊ”, pedindo que você abrisse o arquivo anexo 
LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs para ver uma declaração de amor. Abrindo-o, o programa deletava todas as imagens JPEG 
ou JPG em seu PC. 

 The Code Red Worm (2001): Causando um prejuízo estimado em 2 bilhões de dólares, o vírus infectou dezenas de 
milhares de servidores rodando o Windows NT e Windows 2000. Quando ativado, o programa fazia com que as páginas 
daqueles servidores exibissem o aviso “Haqueado por chineses!” no lugar do conteúdo normal. 

Conficker (2008): O nome do vírus já diz tudo: uma junção dos termos “Configuration” (“Configuração”) e “Ficker” (um 
termo chulo para “Ferrar”, em alemão), o Conficker bagunçava todas as configurações de um computador infectado. 

Stuxnet (2009-2010): O Stuxnet é um vírus famoso da atualidade. O programa foi originalmente projetado pelos governos 
norte-americano e israelense como um superworm que atacaria os sistemas de instalações nucleares iranianas. No 
entanto, é claro que alguém tinha que cometer o erro de espalhá-lo acidentalmente além de seus alvos. 

Fonte: https://www.tecmundo.com.br/virus/41664-os-7-mais-famosos-virus-de-computador-da-historia.htm (acessado em 04/2017)  


