
Informática

01- Muitos comandos do Painel de controle das versões mais recentes do Windows são similares 
aos encontrados nas versões  mais  antigas.  Entre  esses temos a  Central  de  segurança,  que 
contém três  itens  básicos  de segurança:  firewall,  atualizações  automáticas  e  proteção contra 
vírus.

02- O  sistema operacional  Windows  Vista  não  disponibiliza  recursos para  sincronização  com 
dispositivos móveis, como celulares e tocadores de música portáteis. Além disso, a opção  Itens 
Recentes, do menu Iniciar, mostra uma lista contendo o nome dos últimos programas removidos 
do computador.

03-  No Windows Explorer,  ao se arrastar  um item de um local  para outro,  dentro da mesma 
unidade, será criada uma cópia deste item (copiar e colar). Por outro lado, arrastar um item de um 
local para outro, em unidades diferentes, faz com que o item seja movido (recortar e colar).

04- Um usuário do Linux está tentando localizar, no seu disco rígido, todos os seus documentos 
do Word.  Sabendo que estes documentos possuem o nome iniciado por “João” e a extensão 
“doc”,  para executar esta pesquisa, o usuário deve preencher o campo “nome” da ferramenta 
Localizar com: João*.doc.

05- Em relação aos recursos comuns, tanto no Windows, quanto no Linux, podemos afirmar que 
ambos são sistemas operacionais multiusuário e multitarefa; ambos possuem restrição de acesso 
a usuários, arquivos e pastas (diretórios) e ambos são sistemas operacionais de código aberto.

A figura abaixo mostra uma janela do Word, que contém um documento em elaboração, com 
informações extraídas do sítio www.brb.com.br. Considerando essa figura, julgue os itens que se 
seguem.

06- Ao  selecionarmos  a  palavra  “Solidário”  (no  título  do  texto),  clicarmos  o  botão   e  em 
seguida selecionarmos a palavra “social” (no início da segunda linha), esta ficará com a mesma 
formatação da palavra “Solidário”.



07- Ao posicionarmos o ponto de inserção no meio da palavra “objetivo” (2ª linha), pressionar o 
CTRL e, mantendo-o pressionado, clicar seta para a direita, o ponto de inserção será posicionado 
no final da linha.

08- Considerando o BrOffice.org Writer em suas configurações padrões e em português, podemos 

dizer que o acionamento do botão  , da barra de ferramentas Formatação, faz com que o 

documento seja colocado em modo “somente leitura”, enquanto o do botão  permite salvar o 
documento no formato “.pdf” (Portable Document Format).

09- Existem vários aplicativos para a edição de planilhas eletrônicas disponíveis no mercado. Por 
meio do aplicativo BrOffice Calc, é possível criar e alterar planilhas eletrônicas, assim como no 
Microsoft Excel.

10- Considere a figura abaixo, que representa uma planilha do BrOffice Calc em edição:

Ao selecionarmos a célula E8 e digitarmos a fórmula: =MÉDIA(D2:D4;D7), o valor que surgirá será 
superior a R$ 6,00.

Gabarito
01. C
Comentário:  A descrição  do  enunciado  está  correta.  A Central  de  segurança  do  Windows, 
localizado no painel de controle, contém três itens básicos de segurança a saber:
1) Firewall = gerencia o programa de firewall instalado (é um programa de segurança);
2) Atualizações automáticas = o usuário poderá habilitar para que o Windows faça o download das 
atualizações que estão disponíveis, automaticamente.
3) Proteção contra vírus = nesta opção, o usuário habilita o Windows a gerenciar os programas 
anti-vírus instalados.
Item certo.



02. E
Comentário: Este item está completamente errado.
1º erro: O sistema operacional Windows Vista “DISPONIBILIZA” recursos para sincronização com 
dispositivos móveis, como celulares e tocadores de música portáteis.
2º  erro:  a opção  Itens Recentes mostra uma lista contendo o nome dos últimos (15 últimos) 
arquivos que foram ABERTOS no computador.

03. E
Comentário: Cuidado com os detalhes!
1) Arrastar um item de um local para outro, dentro da MESMA UNIDADE = MOVE o item (recortar 
e colar)
2) Arrastar um item de um local para outro, em UNIDADES DIFERENTES = Cria uma CÓPIA do 
item que foi arrastado.
Item errado!

04. C
Comentário: Caracteres Coringa são aqueles que usamos para representar outros caracteres, no 
intuito de substituir caracteres desconhecidos. Os caracteres que mais conhecemos para essa 
finalidade são: * (asterisco) e ? (interrogação).
 A interrogação serve para substituir um único caractere em um comando qualquer. 
O asterisco sendo usado em uma pesquisa significa TODOS OS ARQUIVOS daquele diretório.
Ao  realizar  a  busca  por  João*.doc,  o  Linux  mostrará  como  resultado  desta  busca  todos  os 
arquivos do Word (.doc) que comecem com a palavra João. Ex: João12.doc; João Paulo.doc; etc.
Item certo.

05. E
Comentário:  A questão  até  começou  correta:  realmente  ambos  são  sistemas  operacionais 
multiusuário e multitarefa; e ambos possuem restrição de acesso a usuários, arquivos e pastas 
(diretórios). Porém, apenas o sistema operacional Linux tem seu código-fonte aberto, pois é um 
software  Livre.  O  código  do  sistema  operacional  Windows  é  fechado,  pois  é  um  software 
Proprietário (Microsoft).

06. C

Comentário:  Item correto.  A questão  descreve  perfeitamente  o  funcionamento  do  botão   
(Pincel), que serve para copiar o formato de uma palavra ou fragmento e aplicá-lo em outro (a).  
No caso da questão,  a formatação da palavra  “Solidário”  (Times New Roman; tamanho 13,5; 
negrito; etc) será aplicada à palavra “social”

07. E
Comentário:  Se  realizarmos  a  sequência  de  ações  acima  descrita,  o  ponto  de  inserção  se 
posicionará no início da palavra “principal”. Ou seja, cada vez que se clica seta para a direita com 
a tecla CTRL pressionada, o ponto de inserção se posiciona no início da próxima palavra.

08. E
Comentário: Bom, a questão é fácil, mas o candidato deve ficar atento aos mínimos detalhes! As 
funções do dois botões apresentados estão perfeitamente corretas. 

 = faz com que o documento seja colocado em modo “somente leitura”.

 = permite salvar o documento no formato “.pdf”.
Contudo, estas ferramentas são encontradas na barra de ferramentas PADRÃO e não na barra de 
ferramentas Formatação.



09. C
Comentário: Esta questão é bem simples e fácil, pois exige apenas que o candidato saiba quais 
programas aplicativos, no  BrOffice e no Office (Microsoft), são utilizados na edição de planilhas 
eletrônicas. Os dois editores de planilhas eletrônicas mais conhecidos e difundidos são o Microsoft 
Excel e o BrOffice Calc.

10. E
Comentário: Lembre-se que D2:D4 (D2 até D4) = D2, D3 e D4.
MÉDIA(D2:D4;D7) = (D2+D3+D4+D7)/4 = (3,20+5,12+6,60+8,25)/4 = 23,17/4 = 5,7925.
Portanto, o item está errado, pois a média deu um valor inferior a R$ 6,00.


