
INFORMÁTICA

01. Considere a planilha abaixo, referente ao Microsoft Excel 2003:

Caso contenha na célula A5 =MAIOR(A1:C3;3) ,  na célula B5 =CONT.SE(A1:C3;">=15")  e na 
célula C5 =MÉDIA(A2:C2)
a) 15, 3 e 15;
b) 15, 3 e 22,5;
c) 15, 15 e 22,5;
d) 3, 15 e 15;
e) 3, 15 e 22,5

02. Em relação ao BrOffice Writer, analise as afirmações abaixo e marque a incorreta:
a) Considere um documento de texto todo formatado com fonte Arial, tamanho 16, itálico e com 
alinhamento justificado, após ter todo seu conteúdo selecionado foi pressionado a combinação 
das teclas ctrl + m, sendo assim, todo o conteúdo voltou a formatação padrão, fonte Times New 
Roman, tamanho 12, normal (sem itálico) e alinhado a esquerda;
b) Para exibir cabeçalho e rodapé, basta ir ao menu exibir;
c) Posso inserir tabela ao meu documento, basta ir no menu inserir, comando tabela;
d) A combinação das teclas ctrl + shift + v exibe a caixa de dialogo colar especial;
e) A combinação das teclas ctrl + o exibe a caixa de dialogo abrir.

03. Analise as alternativas abaixo e assinale numerando: 
(   ) Na maioria das vezes é utilizado quando se deseja evitar que a informação transmitida entre o 
cliente e o servidor seja visualizada por terceiros, como por exemplo em sites compras online, 
transações bancárias;
(   ) Consiste na criação de um website falso e/ou envio de mensagem eletrônica falsa, feito por 
uma  pessoa  mal-intencionada,  utilizando  de  pretextos  falsos,  tenta  enganar  o  receptor  da 
mensagem  e  induzi-lo  a  fornecer  informações  pessoais  e  sigilosas  como  dados  de  contas 
bancárias, números de cartões de crédito, senhas, entre outras;
(   ) São programas automáticos de computadores, que recolhem informações sobre o usuário e 
as enviam a uma entidade externa na Internet, sem o conhecimento ou consentimento do usuário;
(   ) Na forma de software ou hardware, ou na combinação de ambos, tem por objetivo restringir as 
informações vindas de outros computadores,  controla o tráfego de dados entre seu computador e 
a  Internet  ou  entre  a  rede  que  seu  computador  esta  instalado  e  a  Internet.   Usado  como 
dispositivo de segurança para evitar que intrusos possam acessar informações confidenciais;
(   )  Programa que oculta seu objetivo real, na maioria das vezes diz fazer uma coisa (podendo 
fazer  ou  não)  mas  que  também  faz  outra,  em  algumas  vezes  são  programados  para  se 
autodestruir com um comando ou até mesmo após um determinado tempo, estes programas são 
verdadeiras portas de acesso ao conteúdo do computador, proporcionando um meio de alguém 
entrar sem que seja notado,  percebido.



1 – Trojan Horse 
2 – HTTPS;
3 – Phishing;
4 – Firewall;
5 - Spywares

A sequência correta é:
a) 2, 3, 5, 4 e 1
b) 3, 2, 5, 4 e 1  
c) 5, 3, 2, 4 e 1 
d) 1, 3, 5, 4 e 2 
e) 2, 1, 5, 4 e 3   

04. Analise as afirmativas abaixo, considerando o Microsoft Word 2003 padrão versão português: 
I – O ícone pincel copia a formatação da palavra selecionada sem copiar propriamente dito a 
palavra;
II – Capitular é um comando referente a inserir capítulos ao texto e está no menu formatar;
III – Ao levar o mouse para a área de seleção, pressionar e manter pressionada a tecla ctrl e dar 
um clique na direção de um referido parágrafo, o mesmo será selecionado;
IV – Três cliques do mouse numa referida palavra do texto seleciona todo o documento;
V – A combinação das teclas ctrl + q , fecha o programa.

Quantas estão corretas:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4
e) 5

05.  Marque abaixo a questão que corresponde ao protocolo responsável pela transferência de 
arquivos de um computador a outro, protocolo de segurança, protocolo responsável pelo envio de 
mensagens pelo correio eletrônico e o protocolo responsável  pelo recebimento de mensagens 
também pelo correio eletrônico:
a) FTP, HTML,SMTP e POP;       
b) URL, HTTP,SMTP e POP;
c) FTP, HTTPS, SMTP e POP;
d) FTP, HTTP,SMTP e POP;
e) HTML, HTTPS,SMTP e URL.

06. Sobre Sistema Operacional  e a Free Software Foundation, analise as afirmativas abaixo:
I – GPL é um documento que surgiu do projeto GNU, onde os softwares que são distribuídos sob 
tal licença tem que oferecer aos usuários os direitos de liberdade para usar o programa, seja qual 
for sua finalidade;  liberdade para copiar e distribuir a quem desejar livremente; liberdade para 
modificar  o  software  livremente  conforme  sua  necessidade,  tendo  acesso  ao  código  fonte; 
liberdade para estudar o programa e distribuí-lo ao público – necessário o acesso ao código fonte.
II – Shell  é um interpretador de comandos, ou seja, é ele quem traduz uma ordem dada pelo 
operador via teclado ao Kernel, temos diversos Shell no Linux, porem o mais usado é o Bash;
III – Kmail é o cliente de E-mail do Outlook usado padrão no Windows;
IV  –  Konqueror  funciona  como  visualizador  de  arquivos  e  também  como  web  browser,  nas 
versões novas do Windows ele é o padrão substituindo o Windows Explorer.



Marque a correta:
a) I e III são verdadeiras;
b) I e IV são verdadeiras;
c) III e IV são verdadeiras;
d) I e II são verdadeiras;
e) Somente a I é verdadeira.

07.  Numa planilha do Excel 2003, contem em uma referida célula o valor 78,89 foi pressionado 

duas vezes o ícone  , e após pressionado uma vez o ícone , passando a exibir na célula:
a) 79,0
b) 79
c) 78,8
d) 78,89
e) 78,9

08. Sobre Internet e Intranet, analise as afirmativas abaixo:
I – Intranet é uma rede privativa de dados diferenciando-se da Internet por ser uma rede pública 
de dados e informações, no caso da montagem e configuração de uma rede interna de dados 
necessito ter um modem ADSL;
II – a Intranet baseia-se na arquitetura Internet, porem dispensa o uso dos protocolos tcp/ip, FTP, 
HTTP;
III  –  o  computador  que contem um banco  de dados e  serve a rede é  chamado Estação de 
Trabalho ou cliente;
IV – worm é um tipo de firewall, que tem por função restringir o acesso a computadores da rede.

a) Somente  I é correta;
b) Somente a II é correta;
c) Somente a III é correta;
d) Todas são verdadeiras;
e) Todas são falsas.

09. Em relação ao BrOffice Calc, é correto afirmar:
a) A combinação das teclas ctrl + b, salva o arquivo;
b) Sua extensão é .odt;
c) A combinação das teclas ctrl + home, exibe a caixa de dialogo assistente de função;
d) Posso usar a fórmula =SOMA(a1..a4), de forma semelhante ao Excel, soma os intervalos de a1 até 
a4;
e) Ctrl + s, salva alteração do arquivo

10. Considere  o  BrOffice  Writer,  3.0,  selecionei  todo  o  seu  conteúdo  pelas  teclas  de  atalho 
______, após pressionei as teclas de atalho ctrl + b, ficando todo o conteúdo do texto _______, fui 
ao menu ___________ e marquei o comando ____________ , para poder configurar margens 
(superior e inferior, esquerda e direita), após salvei alteração pelas teclas de atalho_____ e por 
ultimo sai do programa usando as teclas de atalho_________.

Marque a opção que corresponde a todas alternativas verdadeiras respectivamente: 
a) ctrl + t, negrito, formatar, página, ctrl + s e ctrl + q;
b) ctrl + a, negrito, formatar, página, ctrl + s e ctrl + q;
c) ctrl + a, negrito, arquivo, configurar página, ctrl + s e ctrl + q;



d) ctrl + t, salvar, arquivo, configurar página , shift + f12 e alt + f4;
e) ctrl + a  negrito, arquivo, página, ctrl + s e ctrl + w;

GABARITO

01. A
02. B
03. A
04. A
05. C
06. D
07. E
08. E
09. E
10. B

      
      


