
INFORMÁTICA

01. Imagine que você tenha um arquivo confidencial em seu computador e deseja removê-lo sem 
que uma cópia do mesmo fique armazenada na  Lixeira.  Considere as seguintes opções para 
resolver o problema:
I - Após remover o arquivo, abra a Lixeira e exclua o arquivo da Lixeira;
II - Mantenha a tecla SHIFT pressionada enquanto arrasta o arquivo para a Lixeira;
III - Mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto arrasta o arquivo para a Lixeira.

O item abaixo que contém todas as opções corretas é:
a) I;
b) III;
c) I e II;
d) I e III;
e) I, II e III.

02. Para fazer um "Backup" (cópia) de arquivos no WINDOWS 98, qual é o procedimento correto?
a) Iniciar, painel de controle, acessórios, ferramentas de sistema, backup.
b) Iniciar, programas, acessórios, ferramentas de sistema, backup.
c) Iniciar, programas, configurações, ferramentas de sistema, acessórios, backup.
d) Iniciar, configurações, acessórios, acessórios, ferramentas de sistema, backup.
e) Iniciar, programas, acessórios, bloco de notas.

03. O que é um “Browser“?
a) Programa para realizar buscas de sites da internet.
b) Programa para navegação na Internet.
c) Programa para detecção de “ hackers”.
d) Programa de transmissão de correio eletrônico.
e) Gerenciador de correio eletrônico (e-mails)

04. Qual das extensões abaixo se refere a um arquivo de imagem?
a) .com
b) .dat
c) .doc
d) .xls
e) .jpg

05. A conexão de computadores conhecida por ”banda larga” exige, entre outros equipamentos, 
os seguintes:
a) fax e modem.
b) cabo e fax.
c) telefone e fax.
d) cabo e modem.
e) placa aceleradora 3D.

06. Qual das alternativas abaixo define corretamente o conceito de rede Lan? 
a) Rede com conexão entre dois computadores ligados através de linhas telefônicas comuns e 
modems. 
b)  Rede  de  microcomputadores,  minicomputadores  ou  mainframes  interconectados  por 
determinado meio físico de transmissão. 
c) Rede de microcomputadores de longa distância, para acesso à Internet. 



d) Linha de transmissão de dados para altíssimas velocidades. 
e) Conexões estabelecidas através de satélites.

07. Para copiar (no "Word") "formatos de caractere e parágrafo" você precisa selecionar o texto 
que  possui  a  formatação  desejada  e,  antes  de  selecionar  o  texto  em  que  será  aplicada  a 
formatação, clicar em 
a) "pincel". 
b) "colar". 
c) "inserir hyperlink". 
d) "inserir linhas". 
e) “salvar”

08.  No preenchimento de formulários de Internet, qual a tecla que permite a passagem de um 
campo para outro? 
a) Enter. 
b) Tab. 
c) Backspace. 
d) Insert. 
e) Del.

09. Na seguinte especificação de um computador -  Pentium III 550 Mhertz, 128 MB, HD de 8 GB, 
Cache 512 K -  é correto afirmar que
a) 550 Mhertz refere-se à BIOS
b) HD de 8 GB refere-se ao processador
c) Pentium III refere-se ao clock
d) 128 MB refere-se à memória RAM
e) Cache de 512 K refere-se ao disco rígido

10.  "Centro das configurações do Windows, onde pode ser acessado cada um dos dispositivos 
componentes do computador, harmonizando o software ao hardware". Estamos nos referindo à 
definição de
a) Active Desktop.
b) Barra de Tarefa.
c) Configuração.
d) Painel de Controle.
e) Adicionar novo hardware
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