
INFORMÁTICA

01. Enquanto relê um documento preparado no Word, João seleciona todo o texto para alterar o
tipo de fonte utilizado. No entanto, deleta toda a seleção acidentalmente. Para não perder todo o
texto, ele pode:

a) formatar o texto.

b) inserir arquivo.

c) desfazer a ação. 

d) refazer a ação.

e) galeria de estilos.

02. João percebe que sempre que digita (c) num texto no seu computador, o Word substitui estes
caracteres por ©. Para evitar que isto aconteça, João deve:

a) alterar as configurações regionais no painel de controle do Windows.

b) mudar o idioma utilizado na correção ortográfica.

c) formatar o estilo empregado no texto.

d) alterar as opções de auto correção do Word.

e) inserir novas configurações de ortografia e gramática.

03. Maria quer colar na carta que está escrevendo no Word um trecho de outro arquivo. Ela abre o
outro arquivo, seleciona o trecho e o copia. Quando ela cola o trecho na carta, no entanto, ele
aparece com uma formatação totalmente diferente da carta original. A forma menos trabalhosa de
aproveitar esse trecho é:

a) formatar o novo trecho de acordo com a carta original.

b) usar a opção colar especial/ texto formatado.

c) usar a opção colar especial/ texto não formatado.

d) usar a janela/ organizar tudo.

e) digitar tudo novamente.

04.  João quer escrever um texto em que todos os parágrafos tenham um recuo de 1 cm na
primeira linha. Com o texto todo selecionado, ele deve:



a) configurar página.

b) exibir régua.

c) exibir layout da página.

d) inserir quebra de coluna.

e) formatar parágrafo.

05. Maria prepara uma tabela no Word, mas a tabela é maior que a largura da página. Ela decide
então alterar a orientação do papel para o tipo paisagem. A seqüência mais adequada para isto é:

a) formatar/ largura da página/ opção paisagem.

b) exibir/ layout da página.

c) arquivo/ visualizar impressão/ imprimir.

d) formatar/ parágrafo/opção paisagem.

e) arquivo/configurar página/ tamanho do papel/ opção paisagem.

06. Maria acaba de preparar um texto no Word e se esquece de salvá-lo. Acidentalmente, tenta
fechar o Word. Seu texto:

a) será impresso.

b) será perdido totalmente.

c) poderá ser salvo ainda.

d) será renomeado.

e) aparecerá na visualização.

07. João está preparando um documento no Word num computador sem mouse. Para imprimir o
texto, as teclas que João deve pressionar, simultaneamente, são:

a) Ctrl, Alt e Del.

b) Ctrl e P.

c) Ctrl e S.

d) Alt, Shift e B.



e) Shift e F1.

08. O Diretor de uma escola examina a planilha abaixo que o Secretário de escola confeccionou,
no Excel 2003, e solicita que toda vez que houver a necessidade de imprimi-la, seja impressa
somente a área que está selecionada, sem que para isso, ele ou qualquer outra pessoa tenha que
selecioná-la novamente. Assinale a alternativa que indica o procedimento correto a ser adotado
pelo Secretário para que isso ocorra.

a) Pressionar as teclas Ctrl + Print Screen do teclado.

b) Selecionar a opção: Arquivo > Imprimir... e marcar a opção “Seleção” na caixa de diálogo que
aparecerá.

c) Selecionar a opção: Arquivo > Visualizar impressão.

d) Pressionar a combinação de teclas Ctrl + A e, em seguida, digitar “A2-F8”.

e) Selecionar a opção: Arquivo > Área de impressão > Definir área de impressão.

09.  A  memória  interposta  entre  RAM  e  microprocessador,  ou  já  incorporada  a
microprocessadores,  destinada a  aumentar  a taxa de transferência entre RAM e processador
denomina-se memória:

a) virtual.

b) secundária.

c) principal.

d) cache.

e) ROM.



10. A arquitetura do PC-Pentium baseia-se em barramento de:

a) 64 bits.

b) 16 bits.

c) 32 bits.

d) 8 bits.

e) 128 bits.

GABARITO

01. C

Comentário:

a) Errada: A opção Formatação não retorna nenhuma ação e altera o padrão do texto.

b) Errada: Esta opção adiciona um arquivo para o arquivo em uso.

c) Correta: Desfazer retorna as últimas ações.

d) Errada: Esta opção avança e não retorna.

e) Errada: Esta opção altera o padrão de visualização da página.

02. D

Comentário:

a) Errada: As configurações regionais não têm este recurso.

b) Errada: Este caractere não é de outro idioma.

c) Errada: Esta opção altera o padrão da fonte.

d) Correta: Esta opção permite cadastrar ou excluir palavras ou caracteres que serão corrigidos
após a digitação.

e) Errada: Não existe esta opção no Word.

03. C

Comentário: A opção C está correta, pois esta sequência copia e cola com a formatação do
destino.



04. E

Comentário:

a) Errada: Esta opção permite configurar margens e não recuo dos parágrafos.

b) Errada: Esta sequência, ativa ou desativa a régua.

c) Errada: Esta opção modifica a forma de visualizar o documento.

d) Errada: Esta opção adiciona uma Quebra de Página a partir do cursor.

e) Correta: Esta opção altera o padrão do parágrafo, inclusive o recuo do parágrafo.

05. E

Comentário:

a) Errada: No menu Formatar não há esta opção.

b) Errada: Esta opção modifica a forma de visualização do documento.

c) Errada: Esta sequência exibe a estética do documento e imprime.

d) Errada: Na opção parágrafo não há esta opção.

e) Correta: Através desta sequência é possível fazer com impressão Paisagem (Horizontal) ou
Retrato (Vertical).

06. C

Comentário:

a) Errada: Não imprime documento.

b) Errada: Ao se fechar um arquivo antes de salvá-lo, abre-se uma caixa de diálogo.

c) Correta: Poderá ser salvo a partir da Caixa de diálogo.

d) Errada: Fechar não renomeia arquivo.

e) Errada: Para visualizar deve-se utilizar a opção Visualizar Impressão.

07. B

Comentário:



a) Errada: Esta combinação de teclas abre uma janela que permite Finalizar Tarefa, Desligar e
Cancelar.

b) Correta: Esta opção abre uma caixa de diálogo para imprimir e personalizar os recursos de
impressão.

c) Errada: No Word esta combinação formata o texto selecionado com sublinhado.

d) Errada: Esta combinação não tem função no Word.

e) Errada: Esta combinação não tem função no Word.

08. E

Comentário: A alternativa correta é a letra E. No Excel para imprimir uma parte da planilha é
suficiente acessar o menu Arquivo, imprimir e na área de impressão, definir a área desejada.

09. D

Comentário:

a) Incorreta: Memória virtual é a memória criada a partir de um programa, não é uma memória
física.

b) Incorreta: Memória secundária é o mesmo que meio de armazenamento.

c) Incorreta: Memória Principal é composta por RAM, ROM. 

d)  Correta:  Cache é a memória de suporte  que foi  criada para aumentar  a velocidade desta
transferência.

e) Incorreta: ROM é memória apenas de leitura.

10. A

Comentário:

a) Correta: Os processadores Pentium foram desenvolvidos com tecnologia para 64 bits.

b) Incorreta: 16 bits era usado nos processadores PC AT 286.

c) Incorreta: 32 bits era usado nos processadores PC AT 486.



d) Incorreta: 8 bits era usado nos processadores PC XT.

e) Incorreta: A arquitetura dos micros atuais são padronizadas para 64 bits.


