
INFORMÁTICA

Responda as questões abaixo com Certo ou Errado

01. O sistema operacional Windows 7 da Microsoft está disponível em 5 versões. A mais simples
delas é a Starter.

02. Através do Microsoft Office Web Apps a Microsoft permite que os arquivos do Word, Excel,
PowerPoint e OneNote da suíte Office 2010 sejam armazenados na Web, tornando possível que
os arquivos sejam acessados, exibidos, editados e compartilhados de qualquer lugar. 

03. O Calc é destinado à criação de planilhas e tabelas, permitindo ao usuário a inserção de
equações matemáticas e auxiliando na elaboração de gráficos de acordo com os dados presentes
na planilha. O Calc utiliza como padrão o formato XLSX.

04. Web browser ou navegador de Internet é um programa que permite a seus usuários interagir
com documentos eletrônicos de hipertexto, como as páginas HTML e que estão armazenados em
algum endereço eletrônico da Internet, denominado URL.

05. Nos dias atuais, nas Redes Locais (LAN) cabeadas, o meio de transmissão mais utilizado é o
Par Trançado.

06. O Correio Eletrônico é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através
de sistemas eletrônicos de comunicação. O termo e-mail é aplicado aos sistemas que utilizam a
Internet e são baseados no protocolo SMTP.

07. Para a verificação de uma assinatura digital numa mensagem eletrônica, basta ter acesso ao
certificado digital do destinatário.

08.  Nos sistemas de  conexão  à  Internet,  o  acesso  discado  permite  uso  simultâneo  da  linha
telefônica para transmissão de voz.

09.  No  LibreOffice  Calc,  células  podem  ser  mescladas  por  meio  da  seguinte  sequência  de
comandos: FormatarCélulas AlinhamentoMesclar células OK.

10. Uma rede privada virtual envia dados através da Internet, mas criptografa transmissões entre
sites para garantir privacidade.

GABARITO

01. C

Comentário: A versão Starter Edition possui limitação de 3 aplicativos em execução simultânea,



endereçamento de memória RAM limitado, e impossibilidade de trocar o papel de parede, entre
outras  restrições.  Vendido  em  mercados  emergentes,  não  está  disponível  em  DVD  para  o
consumidor final, apenas para integradores em versão OEM.

02. C

Comentário: O armazenamento on-line (cloud storage) permite o acesso a qualquer item a partir
de um dispositivo com acesso a Internet, de smartphones e tablets aos desktops e ultrabooks.

03. E

Comentário: O formato ODF (Open Document Format) é utilizado pelos aplicativos do BrOffice,
permitindo a abertura pelo gerenciador integrado. O formato específico do Calc é o ODS (Open
Document Spreadsheet).

04. C

Comentário:  Uniform Resource Locator, endereço padrão de um recurso, no caso, uma página
HTML armazenada em um servidor de Internet, que será acessado por um cliente de Internet, o
navegador, browser.

05. C

Comentário: O cabeamento por par trançado (Twisted pair) é um tipo de cabo que tem um par de
fios entrelaçados um ao redor do outro para cancelar as interferências eletromagnéticas de fontes
externas e interferências mútuas entre cabos vizinhos.

A matéria-prima fundamental utilizada para a fabricação destes cabos é o cobre, por oferecer
ótima condutividade e baixo custo, portanto deve-se analisar com bastante cuidado a segurança
contra descargas elétricas. Um acidente com descarga elétrica em qualquer ponto da rede pode
comprometer toda a rede local .

06. C

Comentário:  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que é o protocolo padrão para envio de e-
mails  através  da  Internet.  É  um protocolo  relativamente  simples,  baseado  em texto  simples.
Assim, este é o protocolo utilizado para ENVIAR mensagens.

07. E

Comentário: Será  necessário  o  certificado  digital  do  remetente.  O  certificado  digital  é
disponibilizado  pela  Autoridade  Certificadora  (CA)  que  comprova  a  autenticidade  de  uma
assinatura digital numa mensagem eletrônica.

08. E

Comentário:  O acesso  discado  à  Internet  bloqueia  a  linha  telefônica  comum  do  usuário.  O
gateway do PC na rede fica sendo a linha de telefone. É extremamente lento e usa toda a linha.
Caso fosse necessário fazer a linha disponível ao mesmo tempo em que a internet é usada, seria



necessário implementar canal de dados full-duplex, mas a velocidade reduziria ainda mais.

09. E

Comentário:  Este caminho só realiza a ação de mesclar células no MS Excel 2003.  Mesclar
células significa unir células adjacentes em uma única célula, isso é muito utilizado em tabelas
para se criar uma linha para o título. Você seleciona as células desejadas e clica no botão Mesclar
Células após esse processo as células serão transformadas em uma única célula.

10. C

Comentário:  Rede Privada Virtual é uma rede de comunicações privada normalmente utilizada
por uma empresa ou um conjunto de empresas e/ou instituições, construída em cima de uma rede
de comunicações pública (como por exemplo, a Internet). O tráfego de dados é levado pela rede
pública utilizando protocolos padrão, não necessariamente seguros.

VPNs seguras usam protocolos de criptografia por tunelamento que fornecem a confidencialidade,
autenticação e integridade necessárias para garantir a privacidade das comunicações requeridas.
Quando  adequadamente  implementados,  estes  protocolos  podem  assegurar  comunicações
seguras através de redes inseguras.


