
INFORMÁTICA

01. No Windows 7 o usuário pode usar a ferramenta “Controle dos Pais” para ajudar a gerenciar o 
modo como as crianças usam o computador, definindo limites para a quantidade de horas que 
pode usar o computador, os tipos de jogos que podem jogar e os programas que podem executar.

02. Na tecnologia TCP/IP, usada na Internet, um arquivo, ao ser transferido, é transferido inteiro 
(sem  ser  dividido  em  vários  pedaços),  e  transita  sempre  por  uma  única  rota  entre  os 
computadores de origem e de destino, sempre que ocorre uma transmissão.

03.  Ao se salvar o documento no Word 2003, será criado um arquivo com extensão .doc, que 
poderá, posteriormente, ser aberto com a utilização do BrOffice Writer 3.0.

04. Um arquivo no Word pode ser salvo como modelo de documento com extensão .dot.

05.  O aplicativo Microsoft  Word 2003,  na sua configuração padrão,  permite, a partir  do menu 
Exibir,  cinco  modos  de  visualização  do  texto:  Normal,  Layout  da  web,  Layout  de  impressão 
,Estrutura de tópicos e Layout de Leitura. No Writer só encontramos os Modos Layout da Web e 
Layout de Impressão.

06. A pesquisa na Internet pode ser otimizada por meio de caracteres especiais que filtram o 
resultado. É o caso, por exemplo, dos caracteres booleanos AND, OR e NOT, que são aceitos por 
ferramentas de sítios de pesquisa como o Google, o Cadê e o Altavista.

07. Instalar  e  utilizar  antivírus  em  um  computador  é  uma  ação  preventiva  que  elimina 
completamente a possibilidade de ataques.

08. O  termo  worm  é  usado  na  informática  para  designar  programas  que  combatem  tipos 
específicos de vírus de computador que costumam se disseminar criando cópias de si mesmos 
em outros sistemas e são transmitidos por conexão de rede ou por anexos de e-mail.

09. As empresas de TV por assinatura a cabo oferecem a opção de conexão à Internet por meio 
de redes locais com tecnologia ADSL, o que permite o acesso e o uso dos serviços correntes 
disponíveis para essa tecnologia.

10.  As opções Fazer logoff, trocar de usuário e Desligar,  disponibilizadas ao se clicar o botão 
Iniciar, possuem a mesma função.
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