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TRABALHO / RESOLUÇÃO: 

a) Gestão de utilizadores 

Dado que a empresa XPTO conta com 20 colaboradores, o ideal é a 

existência de uma rede centralizada, em que é criada uma conta para 

cada utilizador, caso ainda não existam, definindo igualmente os 

atributos de acesso: Restrições e permissões. Cada utilizador teria 

umas credenciais de acesso onde a password teria um número mínimo 

de “caracteres” composta por pelo menos uma letra maiúscula, uma 

letra minúscula, um número e um sinal, password esta que seria 

alterada de X em X tempo, aumentando assim o nível de segurança. 

No caso de várias tentativas de login sem sucesso a conta do utilizador 

ficaria automaticamente bloqueada e seria enviada uma notificação 

para o Administrador do Sistema. Responderia a solicitações de 

HelpDesk assim como um plano de gestão de formação periódica de 

acordo com novos softwares instalados, novas atualizações, dúvidas 

mais frequentes e/ou outros. 

b) Segurança e Confidencialidade 

A implementação de uma boa política de back-up salvaguarda a 

reposição dos ficheiros e sistema em contato p.e. em caso de ataque 

informático, seja local ou remoto, estando ou não em um cenário de 

crise, neste caso escolheria por exemplo a política de backup 3-2-1: 3 

cópias, 2 dispositivos diferentes, 1 geograficamente remoto. Na fase 

inicial faria uma análise e gestão de Ciber risco e respetiva mitigação 

para reduzir o tempo de reposição em caso de necessidade. Conforme 

mencionado no ponto anterior, a implementação de uma política de 

alteração frequente de passwords no acesso dos utilizadores. 

Em relação á confidencialidade, seguindo os atributos de acesso 

(permissões/restrições) já definidos, usaria uma proteção por 

mecanismos de cifra para o caso dos ficheiros de extrema 

confidencialidade. 
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Ter todos os registos de acessos, o sistema seria “montado” de forma 

a que os registos servissem igualmente para listar os acessos feitos 

mesmo pelo Administrador do Sistema de forma a confirmar o respeito 

pelo código de ética no acesso a ficheiros “sensíveis”. Periodicamente 

seria elaborada uma verificação de viabilidade em termos de segurança 

e confidencialidade seguida através de um checklist. 

c) Gestão de recursos computacionais 

A rede informática em que estão conectados todos os 20 

colaboradores, para que facilite a sua gestão diária, a mesma deve ser 

standard para todos. Irá de igual forma facilitar a 

implementação/instalação do software e parametrizações nos 

computadores dos colaboradores adicionais a entrar futuramente onde 

inicialmente é criado um checklist para não ficar nenhuma 

configuração/instalação pendente ou diferente do standard acima 

mencionado.  

No que diz respeito á informação financeira a disponibilizar aos clientes 

em tempo real seria aplicado o modelo cliente-servidor onde são 

criadas políticas de acesso ao servidor para cada um dos usuários 

(clientes) adequadas á funções previstas. 

O sistema, na sua globalidade, iria ser 

monitorizado, continuamente, de forma a 

garantir e melhorar os seus níveis de 

performance acima do nível “Aceitável”, seja hardware ou software. 

d) Ambiente de trabalho e ferramentas do administrador 

Neste ponto é necessário ter em conta o “currículo” do Administrador 

de Sistemas para escolha da melhor solução a implementar de acordo 

com as características da rede de forma a potenciar segurança, 

fiabilidade e usabilidade adequadas ao contexto, Shell ou GUI.  

Um dos pontos chave na determinação da forma de funcionalidade é 

na escolha da forma como as ferramentas atuam, formas manual e/ou 
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automatizada, neste caso iria para o máximo de ferramentas de gestão 

automatizada nomeadas desfragmentar discos, gestão de processos, 

gestão de acessos para que não fiquem pendentes de intervenção 

humana. 

e) Gestão de dados e ficheiros 

É necessário gerir o espeço disponível para cada utilizador, desta 

forma, deve-se configurar um espaço de arquivo digital de forma ética 

e de acordo com os códigos de conduta aplicáveis para garantir a sua 

segurança e privacidade não esquecendo o plano e políticas dos 

backups. 

A gestão dos ficheiros, operacionalmente, com base nas permissões e 

restrições atribuídas a cada utilizador p.e. através de CRUD (Create, 

Read, Update e Delete) deve ser feita especificamente como definido 

pela hierarquia obedecendo às mais elementares normas éticas 

evitando a 100% o risco de qualquer desvio da estrutura funcional. 
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