
INFORMÁTICA

01. Quando se afirma que um computador é de 16 bits, isto significa que:
a) Que o computador processa 2 bytes.
b) Os dados são armazenados na sua memória em blocos de 16 bits, denominados bytes.
c) O seu clock deve oscilar numa freqüência superior a 16 MHz.
d) A sua memória RAM é de 16 Megabytes.
e) Sua memória cache é de 16 bits.

02. Analise as seguintes afirmações relacionadas aos conceitos básicos de informática: Hardware 
e Software.
I. Freqüência de atualização de um monitor é a freqüência com que a tela de vídeo é redesenhada 
para evitar que a imagem fique piscando. A área da imagem inteira da maioria dos monitores é 
atualizada aproximadamente 1024 vezes por segundo.
II. Nas versões mais novas do Windows, para se utilizar o recurso de suporte a vários monitores, 
precisa-se,  para  cada  monitor,  de  um  adaptador  de  vídeo  PCI,  AGP,  onboard  ou  outro  tipo 
compatível com a placa-mãe.
III. O USB (Universal Serial Bus - barramento serial universal) é um barramento externo que dá 
suporte à instalação Plug and Play,  permitindo a conexão e  desconexão de dispositivos sem 
desligar ou reiniciar o computador. 
IV. A resolução de tela é a configuração que determina a quantidade de informações apresentadas 
na tela do monitor, medida em polegadas quadradas. Uma resolução baixa, como 640 x 480, faz 
com que os itens na tela apareçam menores e a área da tela torna-se pequena. Uma resolução 
alta, como 1024 x 768, apresenta uma área de exibição maior e os itens individuais tornam-se 
grandes.
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV

03. Na memória principal do computador.
a) Estão presentes as partes dos programas e dos dados que estão sendo processados naquele 
momento.
b) Estão presentes todos os programas e dados que podem ser processados pelo computador.
c) Estão presentes todos os comandos que compõem uma linguagem de programação.
d)  Estão armazenadas as  instruções  de  um único  programa que está  em execução naquele 
momento.
e) São executadas todas as operações que compõem o programa que está sendo executado no 
momento.

04.  Julgue  os  itens,  a  respeito  de  hardware  de  microcomputadores  do  tipo  PC  e  de  seus 
periféricos.
a) Um disco rígido de 13 gigabytes tem uma capacidade de memória maior que a de um disco 
rígido de 500 Kilobytes.
b) Uma das características das memórias do tipo RAM é que elas permitem tanto escrita quanto 
leitura.
c) Os microcomputadores dotados de microproces-sadores 80386 são mais modernos e tem mais 
velocidade  de  processamento  que  os  microcomputadores  dotados  de  microprocessadores 
Pentium.
d) Um microcomputador que trabalha com um clock de 200 MHz é capaz de executar um número 



máximo de 200.000 operações a cada segundo.
e) O scanner é um dispositivo que tem por função transformar sons em arquivos de computador.

INSTRUÇÕES:  Para responder às questões de números 05 até 10, considere as informações 
abaixo.
O Sr. XYZ, chefe do Departamento de Obras, necessita constantemente não só realizar atividades 
usando a internet para pesquisa e análise de preços de materiais a serem usados nas obras 
públicas, como também enviar e receber correios eletrônicos aos montes, todos os dias. Também 
usa  a  internet  para  transferir  informações  e  arquivos.  O  departamento  que  ele  chefia  é 
responsável  pela  elaboração  de  relatórios,  planilhas  de  orçamento  e  uma série  infindável  de 
atividades  correlatas  e  decorrentes,  tais  como  salvar  os  arquivos,  fazer  backup  e  garantir  a 
segurança  dos  dados.  Também  desenvolve  pequenos  bancos  de  dados  de  controle  para 
gerenciamento dos materiais internos e movimentação de materiais, entre outras aplicações.
Para cumprir as ordens do Sr. XYZ, o Departamento de Obras usa as ferramentas MS-Word 2003, 
MS-Excel 2003, MSAccess, navegadores internet e ferramentas de correio eletrônico.

As atividades diárias são abaixo especificadas:
§1º “ Pesquisar informações na internet e selecionar os sites de interesse para, posteriormente, 
acessá-los e obter informações mais específicas.
§2º “ Enviar e-mails para as áreas interessadas, com arquivos anexados, quando solicitado e, 
eventualmente, para pessoas que não devem ter visibilidade na remessa.
§3º “ Ler os e-mails e, quando houver arquivos anexados, salvá-los na pasta correspondente ao 
assunto; quando os documentos vierem com o mesmo nome, devem ser diferenciados por data 
de recebimento, antes de serem salvos.
§4º “ Na elaboração de documentos, deve ser obedecido o controle de versões, ou seja, cada 
nova edição do mesmo documento deve ser salva com o número da versão anterior acrescido de 
1.
§5º “  Os arquivos de interesse,  quando obtidos nos sites da internet,  devem ser  transferidos 
localmente,  obedecendo  ao  mesmo critério  de  guarda  de  documentos  (salvamento  na  pasta 
correspondente).
§6º “ Para elaborar os bancos de dados o Sr. XYZ pede especial cuidado no uso do Access para 
não  transformálo  em  emissor  de  relatório.  Este  deve  ser  usado  racionalmente,  seguindo  os 
principais fundamentos de bancos de dados relacionais, cuidando para a elaboração da estrutura 
de dados e arquivos, relacionamentos, etc.
§7º “ O Sr. XYZ abomina o uso de calculadoras. Ele quer que todas as fórmulas e cálculos 
sejam guardados e por isso pede o uso das planilhas.

05. A organização referida no §3º
a) não é possível porque não se pode usar data no nome de arquivos.
b) exige a criação de pastas por assunto e a renomeação de nomes de arquivos.
c) não exige a criação de pastas por assunto e nem a renomeação de nomes de arquivos.
d) exige apenas a criação de pastas por assunto.
e) exige apenas a renomeação de nomes de arquivos.

06. O §4º
a) não pode ser atendido, pois não é possível adicionar números ao nome dos arquivos.
b) só pode ser atendido caso o documento seja uma planilha.
c) pede a renomeação total do nome do arquivo.
d) só pode ser atendido caso o documento seja um banco de dados.
e) pede o salvamento de arquivos com um nome mais um número de versão.

07. Para realizar o que é pedido no §5º é necessário



a) fazer o download do arquivo.
b) fazer as operações de editar copiar e editar colar o arquivo.
c) desanexar o arquivo.
d) fazer o upload do arquivo.
e) fazer as operações de recorte e colagem do arquivo.

08. Um dos fundamentos solicitados no §6º diz respeito
a) à desfragmentação de dados.
b) ao uso de arquivos seqüenciais.
c) à formatação de disquetes antes do uso.
d) ao uso de tabelas.
e) à realização periódica de backups.

09. Com respeito ao §6º,
a) somente é possível o uso do Access se todos os dados manipulados forem numéricos.
b) se houver tabelas Access relacionadas, estas devem ter pelo menos um campo em comum 
como referência.
c) somente é possível o uso do Access se todos os dados manipulados forem do tipo caracter.
d) não é possível o uso do Access sem pensar em relatório. 
e) somente é possível o uso do Access se não houver campos do tipo data a serem tratados.

10. Quanto à exigência do Sr. XYZ no §7º, é correto afirmar que
a) pode ser cumprida, mas não no MS-Excel.
b) não se justifica porque as planilhas não podem guardar as fórmulas.
c) pode ser cumprida com o uso do MS-Excel.
d) só pode ser cumprida com o uso concomitante do MS-Excel e do MS-Access.
e) só pode ser cumprida com o uso concomitante do MS-Excel e do MS-Word.

01. A
Comentário: 
a) Correta: Esta questão se refere ao barramento de 16 bits, que trabalha com 2 bytes.
b) Incorreta: O byte é sempre a representação de 8 bits.
c) Incorreta: Não se faz referência à velocidade do clock na questão, não se pode dizer qual é a 
sua frequência.
d) Incorreta: Não está expresso na questão o tamanho da memória principal (RAM).
e) Incorreta: Não está especificado o tamanho do cache.
Alternativa: A 

02. B
Comentário: I. Incorreta: Frequência de atualização do monitor é a taxa que indica a quantidade 
de vezes por  segundo da atualização que a tela é redesenhada no monitor.  Então  pode se 
entender  que quanto mais rápido o processo menor será a visualização deste efeito; porém os 
monitores atuais normalmente utilizam frequências verticais com taxas superiores às citadas na 
questão. 
II.  Correta:  O gabarito  oficial  apresenta  esta  questão como sendo correta;  porém atualmente 
existem várias placas de vídeo que oferecem mais de uma saída, ou seja não seria necessário 
uma placa para cada monitor.
III. Correta: Este item já foi citado em questão anterior (Auditor do RN.)
IV. Incorreta: A afirmativa está invertida; quanto menor a resolução maior será o tamanho das 



figuras (itens da tela). Resolução maior, figuras menores com maior qualidade.

03. A
Comentário:  a)  Correta:  É  na memória  principal  que partes  dos programas e  os  dados  são 
armazenados para serem processados (MEMÓRIA RAM).
b) Incorreta: Nem todos os programas ficam na memória principal.
c)  Incorreta:  Na  memória  principal  armazenam-se  os  programas  desenvolvidos  por  uma 
linguagem de programação e não seus comandos.
d) Incorreta: Na memória principal é possível armazenar mais de uma instrução , isto depende do 
sistema operacional.
e) Incorreta: Quem executa as operações é a CPU; a memória principal apenas armazena.

04. C, C, E, E, E
Comentário: a) Correta: 1 Gb corresponde a 1024 Mb, e 1 Mb corresponde a 1024 Kb. 
b) Correta: Memória RAM é uma memória volátil.
c)  Incorreta:  Os  microprocessadores  80386  são  versões  de  processadores  anteriores  aos 
microprocessadores Pentium, portanto são mais lentos.
d) Incorreta: O clock de 200 MHz não significa número máximo de 200.000 operações a cada 
segundo,  pois  cada  Hz  indica  1  ciclo,  portanto  200  MHz  indicam 200.000.000  de  ciclos  por 
segundo.
e) Incorreta: O scanner é um digitalizador de imagens.

05. B
Comentário:  Conforme o §3º o tipo de organização proposto se refere à alternativa B, portanto 
esta é a opção correta.

06. E
Comentário: 
Conforme o §4º, para realizar a determinada tarefa, é necessário salvar o arquivo com outro nome 
mais um número da versão, portanto a alternativa correta é a letra E.
Alternativa A - É possível salvar um arquivo com letras ou números, portanto é falsa.
Alternativa B - O Word e o Excel utilizam o mesmo padrão para gravação de arquivos.
Alternativa C - Na tarefa pedida não é necessário renomear, pois pede-se para manter o anterior e 
criar um novo.
Alternativa D - Para salvar um arquivo com outro nome não é necessário um banco de dados.
 
07. A
Comentário:  Conforme  o  §5º,  para  realizar  a  determinada  tarefa,  ou  seja  transferência  dos 
arquivos para máquina do usuário  ou o servidor  a alternativa  correta e  letra A,  pois  o termo 
download significa copiar um arquivo de servidor qualquer da Internet para a máquina do cliente.
Alternativa B - As opções copiar e colar, são realizadas nos discos ou meios de armazenamento 
iguais ou diferentes, e não da Internet para o micro do usuário como sugere o artigo.
Alternativa  C -  O termo se refere  a  retirar  um arquivo  da  lista  de arquivos  em anexo a  um 
programa de e-mail.
Alternativa D - O upload significa enviar e não receber com diz o texto.
Alternativa E - Já foi explicado na alternativa B.

08. D
Comentário: Conforme o §6º, para realizar a determinada tarefa, o determinado artigo se refere a 
tabelas de banco de dados, portanto a alternativa correta e letra D, pois um banco de dados 
relacional utiliza tabelas interligadas que permitem criar integridade dos relacionamentos,  criar 
formulários, consultas, relatórios a partir da estrutura de uma tabela. 



Alternativa A - Se refere a um recurso do Windows e não de um banco de dados. 
Alternativa B - Sequencial não é uma estrutura de banco de dados.
Alternativa C - Formatação significa criar trilhas e setores no disco, não é banco de dados.
Alternativa E - Backups são cópias de reserva. 

09. B
Comentário:
Alternativa A - O Access numéricos, texto, datas, moeda e outros.
Alternativa C - Já foi explicado na alternativa A.
Alternativa D - O relatório é apenas um recurso a mais do Access, não é obrigatório.
Alternativa E - Já foi explicado na alternativa A, portanto a alternativa B é a correta.

10. C
Comentário:  Conforme o §7º, para realizar a determinada tarefa, a alternativa correta é letra C 
pois Excel é um software utilizado para criar e manipular, por esse motivo ele é suficiente para 
atender às exigências do §7º.


