
INFORMÁTICA

01. Ao observar que uma dada palavra ou conjunto de palavras repete-se freqüentemente no 
documento que está sendo digitado, o usuário do Microsoft Word pode valer-se de uma série de 
recursos do editor, para acelerar o processo de digitação. O recurso que NÃO pode ser usado 
para essa finalidade é:
a) AutoCorreção;
b) AutoResumo;
c) AutoTexto;
d) Área de Transferência 
e) Macros.

02. Qual a única opção que mostra uma das vantagens do BR Writer em relação ao MS Word?
a)  O BR Writer  é  um programa comercial  produzido  por  uma empresa  multinacional  que dá 
suporte a todos os seus usuários independentes de serem usuários coorperativos ou não.
b) O BR Writer além de ser de distribuição gratuita, também permite a exportação e alteração de 
documentos no formato .PDF.
c)  O BR Writer  permite a exportação de arquivos no formato .PDF porém não permite a sua 
alteração.
d) O BR Writer possui mais recursos de formatação de livros e figuras que o MS Word.
e) O BR Writer possui uma comunidade de usuários mais prestativa o que facilita a solução de 
dúvidas.

03. Qual  a  extensão  dos  arquivos  de  planilhas  do  Microsoft  Exce  2003l  e  do  BR  Calc 
respectivamente?
a) XLS, ODC
b) XLS, ODS
c) EXC,ODP
d) MSX,ODS
e) XLS, ODP

04.  Considere o MS Excel em Português e o trecho da planilha a seguir.

Nesta  planilha,  considere  que  a  célula  B4  possui  a  seguinte  fórmula:  =$A3+A$2.  É  dado  o 
comando Ctrl+C sobre a célula B4. Posteriormente o cursor é levado até a célula D3. É dado o 
comando Ctrl+V. Pergunta-se o que será mostrado na célula D3 ?
a) 11
b) 7
c) 4
d) 9
e) 8



05. Uma pasta de trabalho no Excel 7.0 é
a) a planilha que contém um gráfico.
b) a planilha em que se está trabalhando num determinado momento.
c) o arquivo em que se trabalha e que pode conter diversas planilhas.
d) o documento usado para armazenar e manipular dados.
e) o documento que contém um conjunto de macros para realizar tarefas específicas.

06. A planilha foi criada usando Excel 2003, a partir da sua configuração padrão.

                       
Aplicando-se a fórmula abaixo, na célula A6, assinale a alternativa que contém o resultado correto 
da operação.
=(SOMA($A$2;$C$2)+MÉDIA($A$3:$C$3)+SE($A$4>$C$4;$A$1;$A$2)) 
a) 16.
b) 17.
c) 18.
d) 20.
e) 21.

07. No PowerPoint 2003, em sua configuração original, o recurso que permite controlar o tempo 
de avanço de slides encontra-se no menu ?
a) Apresentações.
b) Editar.
c) Exibir.
d) Inserir.
e) Janela.

08. Qual a tecla de atalho para executar uma apresentação no MS Power Point e no BR Impress 
respectivamente.
a) CTRL + F1 no power point  e CTRL + F5 no impress
b) F5 em ambos programas
c) F3 no Power Point e F5 no Impress
d) F2 no Power Point e F3 no Impress
e) F4 no Power Point e F6 no Impress

09. Qual extensão padrão dos arquivos do BR Impress?
a).ODS
b).ODP
c).ODI
d).PPT
e).ODX



10. Qual o protocolo usado para envio de correio eletrônico (e-mail)? 
a) SMTP
b) FTP 
c) ROM
d) IDE
e) CPU

GABARITO

01. B
Comentário:  O recurso de auto resumo,  apenas faz um pequeno resumo do seu texto,  não 
auxiliando em nada a edição de um documento com essas características.

02. C
Comentário:  Apesar de BR Writer permitir a exportação de arquivos para o formato .PDF não 
permite a sua alteração.

03. B
Comentário: A extensão do Excel é .xls e do calc é .ods.

04. B
Comentário: Como o conteúdo da célula irá ser copiado para duas colunas a direita e uma linha 
acima. O novo conteúdo será = $A1+C$2 , logo o resultado será 7.

05. C
Comentário:  Apesar  de  muitos  acharem  que  um  arquivo  do  Excel  é  chamado  de  planilha 
eletrônica,  na  verdade  ele  é  chamado  de  pasta  de  trabalho.  Onde  podem  existir  diversas 
planilhas.

06. C
Comentário: O resultado será 10+6+ 2 logo 18.
Editor de Apresentações (PowerPoint e BrOffice.org Impress). 

07. A
Comentário: É o tempo de avanço automático configurável no menu Apresentações/Transição.

08. B
Comentário:  Ambos os programas utilizam a mesma tecla  de atalho F5 para visualizar  uma 
apresentação.

09. B
Comentário: A extensão dos arquivos do BR Impress é ODP – Open Document Presentation

10. A
Comentário: SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol).
FTP ( é o protocolo de transferência de arquivos),  ROM é a memória somente de leitura que 
armazena a BIOS. IDE é a interface de conexão com os discos rígidos,  e CPU é a sigla do 
processador (unidade central de processamento em inglês).


