
INFORMÁTICA

01. Para  que computadores  pessoais  (PC) possam funcionar,  é  necessário  que eles  estejam 
dotados de recursos tanto de hardware como de software. A esse respeito é correto afirmar que
a) a Unidade Central de Processamento é o hardware no qual o software de sistema operacional é 
processado.
b)  o  Hard  Disk  (HD)  é  um  software  que  serve  para  armazenar  os  arquivos  usados  pelo 
computador. 
c)  o  software  é o conjunto de componentes eletrônicos,  circuitos integrados e placas,  que se 
comunicam através de barramentos.
d) o Painel de Controle do Windows é um hardware utilizado para gerenciar todos os dispositivos 
do computador.
e) o modem é o software encarregado de fazer a comunicação entre o computador e a internet.

02. No Windows XP:
a) um arquivo só pode ser lido se estiver fora da pasta raiz.
b) os disquetes, por padrão, são lidos ou gravados na unidade denominada unidade C:
c) a barra de tarefas é capaz de mostrar até oito programas que estão sendo executados.
d) um arquivo pode ser renomeado através de um clique do mouse no botão Iniciar e depois na 
opção Renomear.
e) os arquivos dos programas que nele são instalados, via de regra, são armazenados na pasta 
Arquivos de programas.

03. Considere as afirmativas sobre o Microsoft Word:
I - Ao salvar um documento, ele recebe a extensão .doc, mas também pode ser salvo com outras 
extensões, tais como .txt, .rtf, .htm e outras.
II  - O Word permite que se copie textos de outros documentos que também estejam abertos, 
através das opções Recortar e Colar.
III - Com o documento aberto, a qualquer momento é possível visualizar como o documento será 
impresso. Basta um clique no menu Arquivo e depois no item Visualizar impressão.

É correto o que consta APENAS em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e III.
e) II e III.

04. A respeito do Excel XP, julgue os itens a seguir.
I - Para selecionar apenas duas células não adjacentes, um usuário deve selecionar uma célula 
qualquer, mantendo a tecla SHIFT pressionada, selecionar a célula não adjacente desejada.
II - No Excel as pastas de trabalho podem conter múltiplas planilhas, podendo o usuário navegar 
de uma para a outra utilizando as combinações de tecla CTRL+ PAGE DOWN e PAGE UP.
III  -  A fim de indicar  ao Excel  que uma fórmula  vai  iniciar  em uma célula,  qualquer  um dos 
seguintes caracteres deve ser digitado + - = @.
IV - O botão Auto-Soma – da barra de ferramentas padrão – pode ser usado para localizar e 
totalizar as linhas ou colunas do intervalo mais próximo à célula, para totalizar todo um intervalo 
selecionado ou para acrescentar totais gerais a um intervalo contendo outros totais.



Assinale a resposta correta.
a) Nenhum item está correto.
b) Apenas um item está correto.
c) Apenas dois itens estão corretos.
d) Apenas três itens estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.

05. O Internet Explorer é um  software  de navegação nas páginas Internet.  A esse respeito, é 
correto afirmar:
a)  Todas as  páginas visitadas numa seção do Internet  Explorer  são apagadas quando ele  é 
fechado, para evitar sobrecarga de endereços.
b) Ao digitar o nome do  site  na barra de  Endereço  é necessário que este esteja previamente 
cadastrado na lista de sites visitados.
c) Apesar do Internet Explorer não contar com a ferramenta  Visualizar impressão, as páginas 
exibidas podem ser impressas em papel.
d) A página em exibição pode ser enviada para endereços de  e-mail, através de um clique do 
mouse no menu Editar e depois na opção Enviar.
e) Cada página visitada pode ser salva no computador do usuário, através do menu  Arquivo, 
opções Salvar ou Salvar como.

06. Podemos classificar como impressora a laser a que:
a) imprime produzindo gotas de tinta que são lançadas no papel e secadas por calor, através de 
um bico apropriado. 
b)  imprime  por  meio  de  um  dispositivo  qualquer  que  se  projeta  contra  uma  fita  com  tinta,  
martelando-a contra um papel e nele imprimindo o símbolo desejado. 
c)  projeta em um cilindro fotossensitivo uma imagem da página que será impressa,  a qual  é 
transferida do cilindro para um papel e secada por um intenso calor. 
d) imprime por meio de um dispositivo qualquer que produz gotas de tinta através de uma fita.

07. Vírus de computador é: 
a)  arquivo auto-executável que se instala no microcomputador, provocando desde travamento 
dos programas até a perda completa dos dados gravados nos discos. 
b) mau funcionamento do computador, causado pela umidade e mau contato entre as placas. 
c) instalação incorreta dos softwares. 
d) memória que carrega programa infectado. 

08. Em um computador, o sistema de arquivo é a parte do
a)  sistema  operacional  responsável  pela  alocação  do  recurso,  que  corresponde  aos  dados 
armazenados sob forma de arquivos.
b)  Microsoft  Word  responsável  pela  alocação  do  recurso,  que  corresponde  aos  dados 
armazenados sob forma de arquivos.
c)  hard  disk  (HD)  Word  responsável  pela  alocação  do  recurso  que  corresponde  ao  dados 
armazenados sob forma de arquivos.
d)  microcomputador,  denominada memória cache,  responsável  pela alocação do recurso,  que 
corresponde aos dados armazenados sob forma de arquivos.
e) hardware responsável pela alocação do recurso, que corresponde aos dados armazenados sob 
forma de arquivos.

09. Analise as seguintes afirmações relativas ao sistema operacional Windows:
I - Para que os computadores possam se comunicar através de uma rede, é necessário que se 
defina um protocolo a ser utilizado. O único protocolo que pode ser utilizado pelo Windows 98 é o 
TCP/IP.



II - Quando uma impressora instalada em um computador ligado em rede é compartilhada, ela só 
estará disponível para uso na rede se o protocolo utilizado for TCP/IP.
III  - Ao se identificar os computadores de uma rede, cada um deve ter um nome específico e 
único.
IV - O ScanDisk permite realizar uma verificação rápida ou uma verificação completa na unidade 
de disco selecionada. 

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) I e IV.

10. Em um computador com mais de uma unidade de disco:
a) só existirá uma lixeira para todas as unidades.
b) existirá uma lixeira para a unidade C e uma para as demais unidades.
c) existirá apenas uma lixeira para a unidade C e as demais unidades não terão lixeira.
d) cada uma delas terá uma lixeira. 
e)  existirá  uma  lixeira  para  a  unidade  C  e  as  unidades  adicionais  só  terão  lixeira  se  forem 
unidades de rede.

GABARITO

01. A
Comentário: A alternativa correta é letra A, A CPU é a unidade central de processamento que tem 
como finalidade realizar todo processamento.
Alternativa  B - HD (disco rígido)  é hardware e não um software, é verdade que ele armazena 
dados (arquivos).
Alternativa C - Softwares são programas e não os componentes citados na questão.
Alternativa D - É o aplicativo ou janela do Windows que permite acessar recursos para configurar 
todos os recursos e componentes do computador, portanto é um software e não um hardware.
Alternativa E - Modem é um equipamento de comunicação de dados, não é software.

02. E
Comentário: A alternativa correta é letra E.
Alternativa A - Um arquivo pode ser lido em qualquer pasta(diretório) do disco desde que tenha 
permissão para esta operação.
Alternativa B - A unidade C: por padrão representa o disco rígido(HD), o disquete é representado 
pela letra A: ou B: 
Alternativa C - O Windows XP não limita o número de itens na barra de tarefas. 
Alternativa D - No botão Iniciar não se encontra esta opção, um das formas de realizar esta tarefa 
é clicar com o botão direito do mouse (configuração padrão) em cima do nome, escolher a opção 
renomear e digitar o novo nome.

03. D
Comentário: Item I. No Word ao salvar um arquivo ele será salvo  como DOC que é a extensão 
padrão mas também pode se gravar com as outras extensões citadas, portanto é verdadeira.
Item II. Recortar move e não copia como afirma a questão, portanto a falsa.
Item III. Visualizar Impressão se encontra no menu Arquivo e mostra como o documento ficará 
impresso, portanto é verdadeira.



A alternativa D é a correta (I e III).

04. D
Comentário:  I.  Incorreta: Células não adjacentes ou alternadas são selecionadas com a tecla 
CTRL + um clique do mouse.
II. Correta: As referidas teclas são atalhos para mudar de planilhas no Excel.
III.  Correta: Embora o padrão do Excel seja iniciar uma fórmula com sinal =, o Excel também 
aceita os referidos sinais, que são utilizados em outros softwares de planilhas.
IV.  Correta: A referida ferramenta soma células selecionadas ou a sequência mais próxima da 
célula selecionada; quando houver mais de uma sequência ela soma acima. 

05. E
Comentário:  Alternativa  A - As páginas visitadas ficam no histórico que será apagado somente 
com a intervenção do usuário.
Alternativa  B - A referida lista é o histórico, e para acessar um site não e necessário buscá-lo 
nesta lista. 
Alternativa C - No menu Arquivo do Internet Explorer tem a opção visualizar impressão conforme 
figura abaixo. 

Alternativa D - A opção enviar se encontra no menu ARQUIVO e não no menu EDITAR.

06. C
Comentário: a) Errada: Esta opção se refere à impressora a jato de tinta.
b) Errada: Esta alternativa se refere à impressora matricial.
c) Correta: Estas tecnologias se referem à impressora a laser.
d) Errada: Esta opção se refere à impressora a jato de tinta.

07.  A
Comentário:  a)  Correta:  Vírus  é  um  programa  que  danifica  o  funcionamento  dos 
softwares.
b) Errada: O vírus não tem capacidade para causar este tipo de dano.
c) Errada: A instalação incorreta não é problema de vírus e sim de usuário.
d) Errada: A memória não carrega nenhum programa.



08. A
Comentário:
Alternativa A.  É uma parte do sistema operacional que tem como finalidade organizar os dados 
em  algum  meio  de  armazenamento  de  dados  em  massa  frequentemente  feito  em  discos 
magnéticos.
Alternativa B. Microsoft Word é simplesmente um editor de texto.
Alternativa C. Hard Disk é um meio de armazenamento e é hardware. 
Alternativa D.  Memória  cache  e  uma  pequena  quantidade  de  memória  estática  de  alto 
desempenho, tendo por finalidade aumentar o desempenho do processador realizando uma busca 
antecipada na memória RAM.
Alternativa E. Não é um hardware.

09. C
Comentário:
I.  Incorreta: TCP é um protocolo de transferência de transmissão usado na Internet; o Windows 
98 aceita outros protocolos.
II. Incorreta: Para compartilhar uma impressão não é necessário utilizar o TCP/IP.
III. Correta: Em uma rede, cada usuário tem um login, que é o nome do usuário.
IV. Correta: No Scandisk se encontram duas opções, padrão ou completa. 

10. D
Comentário: É possível configurar mais de uma Lixeira.


