
INFORMÁTICA

01. Trabalhando no Word 2000, o que acontecerá se eu deslocar o mouse para área de seleção, e 
no momento que ele tomar o formato de uma seta, pressionar a tecla CTRL, mantendo a mesma 
pressionada darei um clique com o botão esquerdo do mouse:
a) selecionarei uma linha;
b) selecionarei uma palavra;
c) selecionarei o texto inteiro;
d) selecionarei o parágrafo.

02. Para eu imprimir um trabalho no Word 2000, pelas teclas de atalho será possível:
a) usando a combinação das teclas CTRL + P;
b) usando a combinação das teclas CTRL + O;
c) usando a combinação das teclas CTRL + A;
d) usando a combinação das teclas CTRL + V.

03. Em qual menu estará a opção fonte:
a) inserir;
b) formatar;
c) ferramentas;
d) editar.

04. Bios, post e setup, encontram-se:
a) na memória ROM;
b) na memória RAM;
c) no processador;
d) no HD.

05. Qual placa devo usar para que eu posa configurar uma intranet com cinco máquinas:
a) placa de modem;
b) placa usb;
c) placa ide;
d) placa de rede.

06. Querendo  montar  uma  intranet  com  sistema  operacional  para  servidor,  qual  sistema 
operacional deverei usar:
a) windows 98;
b) windows xp;
c) windows 2003;
d) windows 2000 server.

07. Sobre o processador, é correto afirmar, exceto:
a) ULA, UC e os registradores, são os principais componentes do processador;
b) processador e cpu tem o mesmo significado; 
c) a Intel fábrica o Pentium;
d) as formas como os processadores executam as funções, são definidas por duas arquiteturas, 
Reik e Third.

08.  Trabalhando  no  Excel  2000,  numa  determinada  célula  eu  digitar  a  seguinte  fórmula 
=SOMA(A1:A7), corresponderá:



a) soma os valores da célula A1, A3, A5 e A7;
b) soma os  valores da célula A1 até A7, e depois divide pela metade, por isso que está entre 
parênteses;
c) soma os valores da célula A1 até A7;
d) vai dar erro de fórmula, pois a fórmula não poderá ser iniciada pelo sinal de igual.

09. Trabalhando no Excel 2000, terei a seguinte fórmula na célula E1 =SOMA(A1:D1)/10*2^C1. 
Sabendo-se que eu tenho nas células os seguintes números: A1=10, B1=20, C1=2, D1=8, qual 
será o total da conta:
a) 16;
b) 14;
c) 40;
d) 64.

10. No Excel, qual o significado do ícone :
a) AutoSoma;
b) colar função;
c) mesclar e centralizar;
d) diminuir recuo.

GABARITO

01. C
Comentário:  Nós também temos outra maneira de selecionarmos o texto todo, indo no menu 
Editar e marcar a opção selecionar tudo, outra forma também é através das teclas de atalho ctrl + 
t.
Na letra  A, para que eu selecione uma linha, levarei o mouse para a área de seleção e quando 
ele tomar o formato de uma seta,  darei um clique com o botão esquerdo do mouse.
Na letra B, para que eu selecione uma palavra vou dar dois cliques do mouse em cima da palavra 
que desejo selecionar.
Na letra D, para que eu selecione um parágrafo, levarei o mouse para a área de seleção e quando 
ele tomar o formato de uma seta,  vou pressionar a tecla shift e darei um clique com o botão 
esquerdo do mouse.

02. A
Comentário: Na letra B, vou criar um documento novo.
Na letra C, vou aparecer a caixa de dialogo abrir, para que eu possa abrir um arquivo.
Na letra D, vou colar o elemento que se encontra ativo na área de transferência.

03. B 
Comentário: No menu formatar teremos toda a opção de formatação de textos, colunas e etc

04. A
Comentário: A memória ROM, com significado de memória somente de leitura, ou seja, os dados 
que estão nela não podem ser alterados, vem de fábrica na placa mãe, contem basicamente 3 
programas dentro dela:
Bios – detecta os hardwares;
Post – reconhece os dispositivos instalados e faz os testes (é aquela tela preta que aparece logo 
após ligarmos o computador)



Setup – que quer dizer configuração, nesse programa faremos as configurações básicas de seu 
micro.

05. D
Comentário: Primeiramente temos que saber que intranet é uma rede interna de computadores. 
Qualquer rede de computadores, independente de quantas máquinas,  precisaremos que cada 
máquina tenha sua placa de rede.
Na letra A, a placa de modem é para que eu juntamente à uma linha telefônica,  possa conectar 
meu computador a internet.
Na letra B, a placa de USB, é para que eu possa conectar ou desconectar dispositivos sem que 
seja preciso desligar o micro.
Na letra C, placa ide não existe, existe sim o nome do conector ide que é preso a placa mãe que 
vai suportar o encaixe do cabo flat para que eu possa ligar o HD.

06. D 
Comentário: Nessa questão teremos que ter muito cuidado com a pergunta do examinador, pois, 
temos o Windows 2000 server e o Windows 2000 advanced server, então como a pergunta foi 
montar uma intranet com sistema operacional para servidor, será o server, se fosse  montar uma 
intranet com sistema operacional para servidor avançado, seria advanced server.
Os  computadores  que  não  vão  ser  servidor  são  chamados  computadores  clientes,  os 
computadores clientes poderão ter qualquer sistema operacional, windows 98, 2000, XP, 2003.

07. D
Comentário:  As formas como os processadores executam as funções, são definidas por duas 
arquiteturas, Cisc e Risc
Na letra A, ULA – (Unidade Lógica Aritmética), é o dispositivo da cpu que executa as operações 
matemáticas  e  aritméticas  com  os  dados.  UC  –  (Unidade  de  Controle),  é  responsável  pela 
comunicação dos elementos internos do processador e destes com os periféricos externos. Ele 
controla  a  ação  da ULA.  Registradores,são responsáveis  pelo  armazenamento  temporário  de 
dados para que possa ser utilizado mais adiante, ou apenas que seja transferido para memória.
Na letra B, quando eu falo de processador e cpu, é do mesmo hardware que estou me referindo.
Na letra C, a Intel fábrica o Pentium e o Celerom, e a AMD fábrica o Duron, Athlon, Semprom.

08. C
Comentário: Essa fórmula vai somar todos os conteúdos das células A1,A2,A3,A4,A5,A6 e A7.

09. A
Comentário: Primeiramente, vamos resolver a soma dentro dos parênteses =SOMA(A1:D1) que 
será igual a 40, depois vamos resolver a segunda parte  2^C1  vamos pegar o 2 e eleva-lo ao 
número correspondente a célula C1, que será igual a 2x2=4, agora podemos terminar a conta 
40/10*4 = 4*4 =16 

10. A 
Comentário:  O ícone auto soma vai fazer para você uma auto soma das células, tipo, terei os 
seguintes valores nas células  A1=10, B1=20, C1=2, D1 =8, na célula E1, vou clicar no ícone 
autosoma, ele vai me fazer uma soma total, que será igual a fórmula =SOMA(A1:D1), que dará 
um total de 40.
Na letra B, corresponderá ao seguinte ícone .
Na letra C, corresponderá ao seguinte ícone .
Na letra D, corresponderá ao seguinte ícone .


