
INFORMÁTICA

01. No  Excel2010, temos os conceitos de referência relativa, absoluta e mista. Se a célula A3
contiver a fórmula =$A1+A2 e o usuário copiar o conteúdo de A3 para a célula  B3, a fórmula da
célula B3 será:
a) =A3+B3          
b) =$A1+B2
c) =$A1+A2
d) =$A2+B2
e) =A$1+B2

02. Dada a fórmula =(A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1)/7  digitada em uma planilha BrOffice Calc 3.2 .  
Para não ter o trabalho de digitar essa fórmula, o usuário poderia ter optado por utilizar a função:
a) MÉDIA
b) SOMA
c) CONT.NÚM
d) MULT
e) MED

03. Observe a planilha abaixo criada no BrOffice Calc 3.2:

Nas células D1 e D2 foram digitadas as seguintes fórmulas:
Em D1:  =(A1+B1+C1)/3
Em D2:  =MÉDIA(A2:C2)

Caso o usuário apagasse os valores contidos em C1 e C2, os resultados em D1 e D2 seriam,
respectivamente:
a) 2 e 5
b) 1 e 3
c) 1,5 e 1,5
d) 1 e 4,5
e) 2 e 3

04. No Excel, se a fórmula  =A1+2*A3 da célula C1 for copiada para a célula C5, esta conterá a
fórmula:
a) =A5+2*A3
b) =A5+2*A5
c) =A5+2*A7
d) =A1+2*A5
e) =A1+2*A7

05. Em uma planilha do BrOffice Calc, uma planilha apresenta os seguintes valores em suas 
células: A1=2; B1=-1; C1=1

A célula D1 tem a seguinte fórmula:



=SE(B1*A1-5<0;C1-B1*A1;(C1-A1)^A1+B1*C1+A1)

O valor da célula D1 é:
a) negativo.
b) positivo, ímpar, e menor que 2.
c) positivo, ímpar, maior do que 2 e menor que 4.
d) positivo, par, maior do que 3 e menor que 8.
e) 0

06. No Microsoft Excel 2010, a opção Congelar Painéis, é encontrada na guia:
a) Layout da Página
b) Página Inicial
c) Janela
d) Inserir
e) Exibição

07. O recurso de AutoFiltro em uma planilha do MS Excel 2003, pode ser usado por meio do
acesso 
ao menu
a) Inserir.
b) Layout da Página.
c) Fórmulas.
d) Dados.
e) Exibição.

08. No MS Excel 2010, para fazer o cálculo automático, o atalho de teclado é:
a) F1.      
b) F5.      
c) F7.
d) F8.        
e) F9.

09. No MS Excel 2010, o botão que possibilita escolher um formato alternativo de moeda para as 
células selecionadas encontra-se na guia Página Inicial, no grupo:
a) Fonte
b) Alinhamento
c) Número
d) Estilo
e) Células

10. No Excel 2010, a opção “Formatação Condicional”  encontra-se na guia:
a) Página Inicial
b) Inserir
c) Fórmulas
d) Dados
e) Revisão



GABARITO

01. B
Comentário:  Referência relativa: ao copiar uma fórmula de uma célula para outra, para o lado,
mudam as referências de coluna (letra) e para baixo, mudam as referências de linha (números). 
Referência mista: apenas a coluna ou a linha ficarão fixadas pelo sinal do $:
Referência absoluta: a célula está fixa, tanto a letra, quanto o número possuem o sinal do $ na
frente, portanto, a referência pode ser copiada para qualquer lugar que não mudará. Na questão
temos uma referência mista ($A1). Ao copiar a fórmula da célula A3 para a célula B3, a fórmula
ficará =$A1+B2 em B3, porque em $A1 existe uma referência mista, fixando somente a coluna A,
que ao copiar para a coluna ao lado,  não sofrerá alteração e o número 1 não muda porque,
apesar de não estar fixado com o sinal de $, não está “andando nem pra cima e nem pra baixo. Ao
copiar para o lado a referência de linha não muda, só muda a de coluna.

02. A
Comentário: A fórmula ficaria =MÉDIA(A1:G1).
A função CONT.NÚM tem como função contar as células que contém números. A função MULT é
para multiplicação e a função MED calcula a mediana.

03. D
Comentário:  A fórmula ficaria Em D1:  =(A1+B1+C1)/3, caso fosse retirado o valor em C1, a
célula vazia seria contada como valor 0. Então: (1+2+0)/3, daria o total 1. Porém, quando usamos
a função MÉDIA, esta não reconhece células vazias, logo, ao omitir o valor em C2, o Excel soma
apenas as células A2 e B2, logo, (4+5)/2, daria o total de 4,5.

04. C
Comentário: A fórmula ficará =A5+2*A7, porque A1, em C1, A5 em C5.  Se A3 em C1, A4 em C2, 
A5 em C3, A6 em C4 e A7 em C5, devido à referência ser relativa ao se copiar fórmulas de uma 
célula para outra.

05. C
Comentário:
Teste lógico: =SE(B1*A1-5<0)
Isto é VERDADEIRO, porque -7 é menor do que 0.
Logo, faremos o primeiro cálculo (que vem depois do ponto e vírgula, até o ponto e vírgula 
seguinte, para o caso do teste lógico dar VERDADEIRO:
C1-B1*A1
1-(-1)*2
1-(-2) = 1+2=3
Não há a necessidade de resolver o segundo cálculo, que é o caso para se o teste lógico desse 
FALSO, como deu verdadeiro de pronto, então, encontramos a resposta da questão já no primeiro
cálculo.
(C1-A1)^A1+B1*C1+A1)

06. E
Comentário: A opção Congelar Painéis do Excel 2010 encontra-se na guia Exibição e tem como
função congelar linhas e colunas, que permanecerão visíveis enquanto se rola a planilha.

07. D
Comentário:  A função  AutoFiltro  insere,  em  uma ou  mais  colunas  de  dados,  uma  caixa  de
combinação que permite que selecione os registros (linhas) a exibir.



08. E
Comentário:  F9 - Recalcula as fórmulas modificadas na planilha atual. O cálculo geralmente é
feito automaticamente, mas, quando o cálculo automático é desligado a fim de agilizar o trabalho
em planilhas grandes, então pode-se usar o F9 para recalcular.
A) F1.  – Ajuda    
B) F5.  – Recurso de “Ir Para” 
C) F7. – Verificar Ortografia
D) F8.  – Liga/Desliga o recurso de extender seleção

09. C
Comentário: O botão chama-se “Formato de número de contabilização” e encontra-se no grupo
Número da guia Página Inicial.

10. A
Comentário:  A opção  “Formatação  Condicional”   que  possibilita  inserir  dados  formatados  de
acordo com alguma condição pré-definida, encontra-se na guia Página Inicial do Excel 2010.


