
INFORMÁTICA

01.  No  editor  de  textos  Word,  considere  um  texto  com  vários  parágrafos  e  sem  nenhuma 
formatação inicial. Após dar um clique triplo sobre qualquer palavra de um parágrafo qualquer e, 
em seguida, clicar no botão Negrito e, finalmente, no botão Itálico, é correto afirmar que:
a) apenas a palavra que recebeu o clique triplo ficará com formatação Negrito e Itálico.
b) todo o texto ficará com formatação Negrito e Itálico.
c) todo o texto ficará com formatação Itálico.
d) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique triplo ficará com formatação apenas 
Itálico.
e) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique triplo ficará com formatação Negrito e 
Itálico.

02. Considere uma planilha do Excel com a seguinte distribuição de valores para as seguintes 
células:
C4 = 2; D4 = 16; E4 = 128
C5 = 4; D5 = 32; E5 = 256
C6 = 8; D6 = 64; E6 = 512
Após  preencher  a  célula  E7  com  a  fórmula  =SOMA(C4;E6)  e  teclar  ENTER,  o  resultado 
encontrado na célula E7 será:
a) 584.
b)1022.
c) 514.
d)  546.
e) 896.

03. Analise as seguintes afirmações relativas à programação de computador.
I. Quando duas funções distintas utilizam o mesmo nome para uma variável local, alterações no 
valor desta variável em uma das funções interfere no valor da variável na outra função;
II. Uma função recursiva é aquela que chama a si mesma, direta ou indiretamente;
III. Ponteiros são variáveis que contêm como seus valores os endereços de outras variáveis;
IV. O escopo de uma variável global é apenas a primeira das funções que a utiliza.
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.

04. Indique a opção que contém uma linguagem totalmente Orientada a Objetos.
a) Access.
b) ObjOriented.
c) Ansi C.
d) Cobol.
e) Java.

05. O  computador  capaz  de  transmitir  automaticamente  pacotes  de  uma  rede  para  outra  é 
denominado:
a) Gateway.
b) Hub.
c) Servidor Web.
d) Servidor de correio eletrônico.



e) Servidor DNS.

06. Para montar uma LAN com tecnologia 10BaseT pode-se utilizar:
a) cabos RG-8.
b) cabos coaxial.
c) cabos UTP.
d) cabos RG-58.
e) fibra óptica.

07. O equipamento indicado para isolar dois segmentos de uma rede Ethernet com o objetivo de 
evitar congestionamento é denominado:
a) Hub.
b) modem.
c) repetidor.
d) ponte.
e) RJ-45.

08. A tecnologia que utiliza uma rede pública, como a Internet, em substituição às linhas privadas 
para implementar redes corporativas é denominada:
a) VPN.
b) LAN.
c) 10BaseT.
d) 10Base2.
e) 100BaseT.

09.  Ao  se  configurar  um  aplicativo  de  correio  eletrônico  para  enviar  e  receber  e-mails 
corretamente, deve-se especificar os servidores:
a) FTP e UDP.
b) TCP e IP.
c) DNS e TCP/IP.
d) Telnet e DNS.
e) SMTP e POP3.

10. Os protocolos utilizados para a transmissão de dados na Internet é o:
a) TCP/IP.
b) NetBEUI.
c) DNS.
d) IPX/SPX.
e) WINS.

GABARITO

01. E
Comentário:  Triplo  clique  em  uma  palavra,  no  Word,  seleciona  o  parágrafo,  portanto  as 
formatações indicadas na questão (negrito e itálico) aplicar-se-ão ao parágrafo inteiro.
Alternativa: E

02. C
Comentário:  A função referida soma somente  os valores que estão nas células C4 e E6.  O 
operador de referência de união “;” (ponto e vírgula) na função significa “e”, ou seja, soma este e 
aquele que será 2 + 512.



03. E
Comentário: O item I se refere a variável global, o item III não se refere a variável.

04. E
Comentário:  Java  desenvolve  e  utiliza  as  classes  de  uma linguagem orientada  a  objeto  de 
Páginas para Internet. A opção A (Access) refere-se a um gerenciador de banco de dados; quando 
usado  para  desenvolvimento,  não  é  orientado  a  objetos.  As  opções  B  e  C  não  especificam 
linguagens e a opção D não é orientada a objetos.

05. A
Comentário: Gateway permite interligar redes de plataformas (sistemas operacionais) diferentes. 
Alternativa  B,  Hub,  não  é  computador.  É  um  componente  que  permite  conectar  vários 
computadores  em  rede.  Os  demais  são  servidores  específicos  conforme  denominados  e 
conectam-se a clientes, não a redes.

06. C
Comentário: Conforme a tabela abaixo, a opção A não suporta esta tecnologia, a opção D é uma 
coaxial que não aceita a tecnologia 10Base-T e a opção E, fibra óptica, não aceita esta tecnologia.

07. D
Comentário: Hub é um dispositivo de conexão eletrônica entre o servidor e os outros micros de 
uma rede do tipo Estrela. Podem ser passivos, apenas distribuindo o sinal; ativos, possuindo um 
repetidor que regenera o sinal; inteligentes, permitindo monitoração dos micros; ou chaveados, 
que funcionam fechando conexões não utilizadas e acelerando a velocidade de transmissão. A 
opção B apresenta sigla para modulador/demodulador (MOdulator/DEModulator), dispositivo que 
converte informação digital em informação para ser transmitida por uma linha telefônica e vice-
versa. A opção C apresenta equipamentos utilizados quando se deseja repetir o sinal enviado 
quando a distância a ser percorrida é maior do que o recomendado (+/- 180 m). É realizada uma 
ampliação no sinal já fraco dando-lhe nova força para que chegue ao ponto de destino; faz o 
direcionamento  dos  dados  em  uma  rede.  A opção  D  corresponde  às  bridges  que  conectam 
múltiplas LANs como, por  exemplo,  a LAN da contabilidade com a LAN do departamento de 
Marketing. Isso divide o tráfego na rede, apenas passando informações de um lado para outro 
quando for necessário. A opção E corresponde a um tipo de conector para dados em cabos UTP, 
de fácil manuseio e instalação.

08. A
Comentário: O correto é VPN - Virtual Private Network (Rede Particular Virtual). A opção B refere-
se  a  LAN,  sigla  para  Rede  de  Área  Local  (Local  Area  Network),  definida  por  uma  rede  de 
computadores restrita a uma mesma área, as opções C , D e E correspondem a tecnologias de 
rede LAN. 

09. E
Comentário:  Configura-se, no cliente de e-mail (Outlook Express), SMTP para poder enviar e-
mails e POP3 para poder receber e-mails. Na alternativa A, FTP é um protocolo de transferência 
de arquivos e,  nas alternativas B e C, TCP/IP são protocolos de transmissão. A alternativa D 
apresenta um protocolo que um computador cliente executa em um servidor.

10. A
Comentário: TCP/IP são protocolos de transmissão e identificação na Internet.


