
INFORMÁTICA

01.  Para selecionar o encerramento de um programa que “travou” e continuar trabalhando no
Windows XP sem precisar reiniciar o computador, é necessário pressionar, simultaneamente as
teclas, CTRL + ALT + DEL e acessar a seguinte opção na janela “Gerenciador de Tarefas do
Windows”:
a) Desempenho
b) Rede
c) Executar nova tarefa
d) Aplicativos
e) Bloquear computador

02. Para excluir um arquivo ou uma pasta usando o Windows Explorer:
I. - Selecione o arquivo que você deseja excluir. No menu Arquivo, clique em Excluir.
II. - Clique com o botão direito do mouse no arquivo ou na pasta e selecione a opção Excluir no
menu que se abre.
III. - Usando o botão esquerdo do mouse, arraste o arquivo para a lixeira.
Com base na análise das opções citadas, a resposta correta é:
a) I;
b) III;
c) I e II;
d) II e III;
e) I, II e III.

03. As opções de alinhamento dos números de página nos documentos gerados pelo Word 2003
são:
a) Interior e exterior
b) Fim da página (rodapé) e início da página (cabeçalho)
c) Seção anterior, seção posterior e seção mediana
d) Esquerda, centralizada, direita, externa e interna
e) Face interna, face externa, face superior e face inferior

04. Julgue os ítens:
I  -  Os arquivos do tipo .BMP, .TIFF,  .GIF,  assim como as proteções de tela (.SCR),  não têm
nenhuma possibilidade de infecção de vírus.
II - Os arquivos com a extensão .TIFF têm uma chance de infecção de vírus igual a dos arquivos
de extensão .EXE, .PIF, .COM e .BAT.
III  -  HTML é uma linguagem reconhecida  pelo  browser,  por  isso  não  existe  possibilidade  de
infecção por vírus, mesmo que haja programação com execução embutida.
IV - Os arquivos .TXT, assim como os arquivos do Microsoft Office, não possuem risco de infecção
por vírus.
Escolha a opção que contenha as afirmações verdadeiras:
a) I e IV.
b) nenhuma.
c) somente a II.
d) somente a III.
e) somente a I.

05. Examine as seguintes afirmativas:
I. Uma pasta que está sendo compartilhada apresenta a figura de uma mão abaixo do seu ícone
padrão;
II. - Para copiar um arquivo de uma pasta para outra, ambas pertencentes à mesma unidade de



disco, não é necessário manter a tecla CTRL pressionada enquanto arrastamos o mesmo;
III. - Para apagar um arquivo de um disco rígido local, deve-se selecioná-lo com um clique simples
com o botão esquerdo, e depois pressionar as teclas SHIFT + DEL para que este vá direto para a
lixeira.
Assinale:
a) Se somente a afirmativa I estiver correta.
b) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
c) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
d) Se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e) Se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

06. Com relação à figura abaixo, que ilustra parcialmente a barra de ferramentas Formatação do
Microsoft Excel, podemos afirmar que:

I) O botão 1 agrupa as células e centraliza o texto.
II) Uma célula com valor 1 terá seu valor alterado para 1% se for pressionado o botão 3.
III) O botão 5 diminui as casas decimais e o botão 6 aumenta.
IV) O botão 7 desloca a célula para a esquerda.
Escolha a opção que contém todas as afirmações verdadeiras:
a) I e IV.
b) II e III.
c) I e II.
d) somente a I.
e) Nenhuma.

07. As opções abaixo são exemplos de fontes (letras) comuns ao Microsoft Word 2003, à exceção
de uma. Assinale esta exceção.
a) Itálico
b) Lucida Console
c) Courier New
d) Monotype Corsiva
e) Webdings

08. Selecionando uma célula com o valor 19,9743 e pressionando o botão  quatro vezes, o
valor que
aparecerá é:
a) 19.
b) 20.
c) 19,97430000.
d) 199743.
e) -19

09. Analise os seguintes ítens abaixo:
I) joão_joaquim@bol.com.br
II) arroz-com-feijao@comida.com
III) simulaçaovirtual@ig.com.br



IV) aul@deinfo_net
Escolha a opção verdadeira:
a) somente o e-mail I está correto.
b) somente o e-mail II está correto.
c) somente o e-mail III está correto.
d) somente o e-mail IV está correto.
e) nenhum e-mail está correto.

10. Com relação ao Word 2000, podemos afirmar que:
I)  Mantendo pressionada a tecla CTRL e clicando em uma palavra de um texto,  a frase que
contém a palavra clicada será selecionada.
II) Existe uma barra com até 12 áreas de trabalho que é aberta quando textos ou objetos são
copiados/colados.
III) É possível dividir verticalmente um documento.
IV) Ao pressionar o atalho de teclado CTRL + P, a caixa de diálogo “Configurar página” aparecerá
para que se possa imprimir o documento.
Escolha a opção verdadeira:
a) nenhuma é verdadeira.
b) III e IV.
c) somente a II.
d) somente a I.
e) todas são verdadeiras.

GABARITO

01. D
Comentário:  Note que a Guia selecionada (dentre as possibilidades oferecidas na questão) da
janela para solucionar o problema é a guia Aplicativos. Bastando selecionar a tarefa “travada” e
Clicar em Finalizar tarefa. (vide seta vermelha indicando)



02. E
Comentário: Todas as afirmativas estão corretas no tocante a exclusão de um arquivo ou pasta.
(vide figuras abaixo)

           
                      No menu Arquivo                       Com o botão direito do mouse

03. D
Comentário: Conforme a figura abaixo, podemos ver as opções no menu de alinhamento que se
apresenta expandido. (Esquerda, centralizada, direita, externa e interna)

04. B
Comentário:  Os  arquivos  de  imagem  do  tipo  .BMP,  .TIFF,  .GIF  tem  pouca  ou  nenhuma
probabilidade de conter vírus ( até a presente data), mas os arquivos de proteções de tela do
Windows  (.SCR) são executáveis e podem conter vírus. TIFF é uma imagem sem compressão e
não possui chance de conter vírus, mas os demais (.EXE, .PIF, .COM e .BAT) são executáveis e
podem conter vírus. Se houver programação com execução embutida o HTML poderá infectar a
máquina  com  um  vírus.  Os  arquivos  .TXT  são  textos  simples  do  bloco  de  notas  que  não
costumam  conter  codificação  maligna  em  seu  conteúdo,  já  os  arquivos  do  Microsoft  Office
(.DOC, .XLS, .MDB) podem conter vírus de macro frequentemente.

05. A
Comentário: Uma pasta compartilhada exibe uma mãozinha sustentando-a. (vide
figura) 
Arrastando de uma pasta para outra, dentro da mesma unidade de disco, o
movimento resultante será mover, para copiar faz-se necessário pressionar CTRL.
Pressionando SHIFT + DEL o arquivo é excluído sem passar pela lixeira. 



06. D
Comentário: Conforme explicado: 
I) C 
II) E (100%)
III) E (O botão 5 aumenta e o botão 6 diminui)
IV) E (Desloca o texto dentro da célula)

07. A
Comentário: Itálico é um estilo da fonte e não um tipo de fonte.

08. B

Comentário:   O Excel  arredondará o  valor  para  20.  O botão   se  chama:  diminuir  casas
decimais.

09. B
Comentário: Conforme explicado:
I) E ( Não pode acentuação: ~ til)
II) C
III) E (Não pode “c” com cedilha)
IV) E (Deveria ter mais um sufixo, contendo a finalidade ou localização, tipo: .com ou .br)

10. D
Comentário: Conforme explicado:
I)C
II) E (É área de transferência e não de trabalho)
III) E (O comando dividir no menu Janela só permite dividir horizontalmente)
IV) E (aparecerá a caixa de diálogo Imprimir)


