
INFORMÁTICA

01. Marque a opção que contém a definição correta de Intranet:
a) Rede de computadores que não pode ter acesso à Internet.
b) É uma rede local de computadores, ou seja, é limitada fisicamente. 
c) A Intranet é uma rede restrita a um grupo de usuários, organização, etc.
d) Intranet e Internet têm conceitos exatamente iguais.
e) É uma rede extensa, porém não pode ultrapassar a área de um país.

02. Em cada um dos itens a seguir, temos uma forma de endereçamento de correio eletrônico.
I - carlos@hotmail.com
II - http2marta@servidor.com:www
III - jose de souza@gmail.com
IV - www.gmail.com/vitor@
V - marcos.antonio@yahoo.com.br

Como forma correta de endereçamento de correio eletrônico, estão certas apenas as apresentadas 
nos itens
a) I e II.
b) III e V.
c) II e IV.
d) III e IV.
e) I e V.

03. Analise a figura abaixo e assinale a opção incorreta:



a) Ao se clicar o botão , é aberta a página inicial do navegador, aquela que será exibida toda 
vez que o navegador for iniciado.

b) Ao se clicar o botão , ao lado do botão  da barra de ferramentas do navegador, fará com 
que a janela seja fechada.
c)  A  sequência  de  caracteres  http://www.google.com.br  é  um  exemplo  de  URL  válido  e  http 
representa um protocolo.

d) Clicar o botão  faz com que o menu Favoritos seja aberto. Esse menu permite o acesso a 
páginas da Web que tenham sido previamente incluídas em uma lista pelo usuário.

e) O botão  permite que o usuário retorne à página da Web que havia sido exibida anteriormente 
à página atual.

04. Sobre a utilização da Internet são feitas as seguintes afirmativas:
I - TCP é um protocolo que controla todo tipo de transferência realizada na Internet;
II - PDF é um formato de arquivo utilizado para armazenar arquivos de áudio;
III - http://www.empresa.com é um exemplo de URL válido.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III. 

05. Considerando o aplicativo Microsoft Word, em português, com suas configurações padrões, se 
quisermos posicionar  o ponto  de inserção (cursor)  no final  do  documento  devemos utilizar  a(s) 
seguinte(s) tecla(s):
a) Ctrl + Enter
b) Ctrl + seta para baixo 
c) Ctrl + End
d) Shift + Home
e) End

06. Se quisermos digitar uma fórmula no Microsoft Excel que, quando copiada para outra célula, os 
seus valores permaneçam inalterados devemos utilizar o seguinte caractere:
a) $
b) #
c) &
d) !
e) @

07.  No Microsoft PowerPoint, é possível fazer anotações sobre um  slide.  As anotações sobre um 
slide do PowerPoint podem ser digitadas por meio do painel de anotações, que aparece no modo de 
exibição
a) apresentação de slides.
b) classificação de slides.
c) de anotações.
d) normal.
e) slide mestre.



08. Com base na figura abaixo, analise as opções e marque a alternativa incorreta:

a)  O  botão   permite  que  o  usuário  retorne  à  página  da  Web  que  havia  sido  exibida 
anteriormente à página atual.
b) Para usar o recurso no Mozila Firefox que garante estar sendo usada a versão mais recente da 

página Web atual é clicar no botão .
c) Por meio do URL www.google.com, tem-se acesso a ferramentas que podem facilitar a procura 
por informações na World Wide Web.
d)  O  fato  do  protocolo  http não  estar  sendo  exibido  na  barra  de  endereços  no  URL 
www.google.com.br  significa  que  o  Mozila  Firefox  não  utiliza  este  protocolo  para  visualizar  as 
páginas da web.
e) Ao se substituírem os caracteres www.google.com.br, em  , pelos 
caracteres www.orkut.com.br  e se clicar  Enter,  será exibida uma nova página da Web, caso os 
caracteres digitados correspondam ao endereço de uma página existente e que esteja funcionando 
corretamente.

09. Gerenciar arquivos e pastas consiste em realizar tarefas como: copiar, colar, mover, renomear, 
excluir, etc. Qual a ferramenta disponível no sistema operacional Windows que permite gerenciar 
arquivos e pastas?
a) Windows Explorer. 
b) WordPad. 
c) Gerenciador de Tarefas.
d) Bloco de Notas.
e) Windows Media Player.

10.  Assinale a opção que apresenta a combinação de teclas utilizada no Windows para excluir 
definitivamente um item selecionado da área de trabalho sem enviá-lo para a lixeira:
a) Alt + F1
b) Alt + F2
c) Alt + Tab



d) Shift + Enter
e) Shift + Delete  

GABARITO

01. C
Comentários: 
a) Falso. A Intranet pode utilizar recursos da Internet. Quando isto ocorre, a Intranet é chamada de 
Extranet.
b)  Falso.  Uma  Intranet  não  é  definida  pelo  seu  tamanho,  logo  pode  ser  limitada  ou  extensa 
fisicamente.
c) Verdadeiro. O que define uma Intranet é o fato de ser restrita aos membros de uma organização.  
São exemplos de Intranets: redes de bancos, universidades, empresas, etc.
d) Falso. Intranet não tem o mesmo conceito de Internet, pois esta é aberta ao público em geral e 
aquela é restrita aos membros de uma organização.
e) Falso. Como vimos no item “b”, a Intranet não é definida pelo seu tamanho.

02. E
Comentários: Os únicos itens corretos são o I e V. Nos outros itens temos de errado:
II -  http2marta@servidor.com:www
III - jose de souza@gmail.com  não pode ter “espaços” no endereço de e-mail!
IV - www.gmail.com/vitor@ (completamente errado!)
O endereço de e-mail tem a seguinte estrutura básica:  usuário@provedor.com.br
Onde,

usuário = caixa postal
provedor.com.br = domínio
@ = at (para)

03. B
Comentários: A única opção incorreta é a letra B. Muita atenção, pois o botão em questão (“parar”) 
é  parecido  com o  botão  “fechar”  da  barra  de  título.  O botão  “parar”  serve  para  interromper  o 
carregamento de uma página da web em curso. Ou seja, se uma página estiver sendo carregada 
(abrindo), este carregamento poderá ser parado com o auxílio do botão “parar”.

04. C
Comentários: A única  opção  errada  é  o  item  II,  pois  o  formato  de  arquivos  PDF  serve  para 
armazenar  arquivos  de texto  e  até  gráficos,  mas não de áudio.  Portanto,  a  opção  correta  é  a 
alternativa C.

05. C
Comentários: O atalho que posiciona o ponto de inserção no final do documento é o Ctrl + End.
Ctrl + Enter = insere uma quebra de página.
Ctrl + seta para baixo = faz o mesmo efeito de clicar apenas seta para baixo.
Shift + Home = seleciona a partir de onde o ponto de inserção se encontra até o início da linha.
End = posiciona o ponto de inserção no final da linha, e não do documento.

06. A
Comentários: Ao digitarmos uma fórmula, quando utilizamos o símbolo $ antes das referências, 
estas permanecerão fixas. Ou seja, ao copiar a fórmula para outra célula, as referências que contém 
o símbolo $ permanecerá como está.



Ex: Se digitarmos na célula D5 a fórmula: =$A1+B$2-$C$6 e a copiarmos para a célula F8, por 
exemplo, a fórmula ficará: =$A4+D$2-$C$6.
Note que apenas os “valores” precedidos do símbolo $ permaneceram inalterados!
Diante disto, a resposta correta é a alternativa A.

07. D
Comentário: O painel de anotações do PowerPoint,  que se localiza na parte inferior da tela do 
programa,  aparece  quando  o  usuário  escolhe  o  modo de  exibição  “normal”.  Exatamente  como 
mostrado na figura abaixo:

Isso vale para qualquer versão do PowerPoint!

08. D
Comentários: A única opção incorreta é a letra D, pois a utilização do protocolo http é padrão para a 
Internet e não para um navegador específico. O Mozila Firefox simplesmente oculta esta parte do 
endereço da página (http://).

09. A
Comentário:  O  Windows  Explorer  é  conhecido  como  “gerenciador  de  arquivos  e  pastas”  do 
Windows. Com ele podem ser realizadas todas as tarefas relativas a arquivos e pastas como as 
descritas no enunciado acima. Portanto, é incontestável que a ferramenta utilizada para gerenciar 
arquivos e pastas, no Windows, é o Windows Explorer”.

10. E
Comentários: A combinação de teclas utilizada para excluir definitivamente um arquivo qualquer do 
computador, sem enviá-lo para a lixeira, é: Shift + delete.


