
Informática

01- Dos dispositivos de armazenamento considerados não voláteis, alguns deles são indicados 
para cópia de segurança, também conhecido como Backup. Um desses pode ser a mídia
(A) TWAIN
(B) SRAM
(C) fita DAT
(D) HUB 
(E) DNS

02- A criptografia utilizada para garantir que o destinatário da mensagem tenha a confirmação que 
o remetente da mensagem enviada é o legitimo, e não outro se passando por ele, caracteriza uma 
propriedade de comunicação segura denominada 
(A) conceitualidade
(B) confidencialidade
(C) integridade
(D) disponibilidade
(E) autenticidade

03- O procedimento de segurança que utiliza mais uma mídia de armazenamento acoplada à 
placa-mãe, recebendo informações duplicadas é denominado
(A) SCAMMING - 
(B) DUPLEX DIN
(C) RAID
(D) SCSI
(E) QWERTY

04- Considerando que a célula A1 contém o valor 1, ao arrastar esta célula até a célula A5, em 
uma planilha do BrOffice Calc, pela alça de preenchimento, o conteúdo da célula A5 será
(A) 1 
(B) #REF!
(C) 1,5
(D) 5
(E) vazia

05-  O chefe do departamento do Banco pediu a um funcionário que, ao concluir o documento 
redigido no Word, este aplicasse o cabeçalho e o rodapé, a fim de possibilitar uma padronização. 
Para tanto, o funcionário escolheu corretamente a opção Cabeçalho e Rodapé do menu 
(A) Inserir. 
(B) Ferramentas. 
(C) Exibir. 
(D) Arquivo. 
(E) Formatar.

06-  O dispositivo  Access Point (AP) viabiliza a comunicação sem fio em uma rede  wireless.  A 
tecnologia de ondas eletromagnéticas utilizada normalmente é
(A) Blu-ray 
(B) 3Gb/s 
(C) hijack 
(D) 802.11b 
(E) UTP



07- Foi solicitado que, no editor de textos Word, fosse aplicada a formatação do efeito Versalete 
em um trecho do documento já selecionado. Para tanto, esta opção pode ser habilitada na aba 
Fonte, no Menu/Opção 
(A) Formatar/Versalete. 
(B) Formatar/Fonte. 
(C) Formatar/Tabulação. 
(D) Fonte/Fonte. 
(E) Ferramentas/Formatar.

08- O ícone Email do painel de controle do Windows tem, dentre as suas funções, a atribuição de 
(A) remover programas aplicativos do computador.
(B) atualizar o software de dispositivos de hardware.
(C) alterar a BIOS do computador.
(D) carregar o sistema operacional no dispositivo de memória.
(E) configurar o software front-end de correio eletrônico local padrão.

09- Ao acessar seus E-mails por um programa cliente Web, o funcionário percebeu que aparecia o 
nome do protocolo utilizado para esta função na barra de endereço do programa, antes do nome 
do seu provedor, que seria 
(A) http
(B) ftp
(C) smtp
(D) gopher
(E) cookie

10-  O  funcionário  do  setor  financeiro  percebeu  que  em  uma  das  células  da  planilha  do 
BrOffice.org Calc existe uma seta vermelha para a direita, indicando apenas
(A) que o conteúdo não coube na célula e que a célula ao lado direito está preenchida.
(B) erro de combinação.
(C) formatação de moeda aplicada em texto.
(D) referência relativa trocada.
(E) alteração feita no preenchimento.

Gabarito
01. C
Comentário: (A) TWAIN – é um padrão de captura a partir de scanners, conhecido também como 
porta do scanner
(B) SRAM – a memória cache é SRAM
(C) fita DAT – mídia utilizada para backup, como também as DLT, SDLT e LTO
(D) HUB – dispositivo de rede
(E) DNS – servidor na internet

02. E
Comentário: Na parte de segurança da informação existe criptografia por certificado com chaves 
assimétricas permitindo a “confidencialidade” do seu conteúdo,  e também, como mostrado na 
questão, a criptografia para autenticidade.
(A) conceitualidade – não existe esta nomenclatura para a segurança da informação.
(B) confidencialidade – utilizada para sigilo das informações.
(C) integridade – utilizada para verificar se existe alteração do conteúdo no trâmite da mensagem.



(D) disponibilidade – consiste na proteção dos serviços prestados pelo sistema de forma que eles 
não sejam degradados ou se tornem indisponíveis sem autorização.
(E) autenticidade –  serviço de autenticação em um sistema deve assegurar ao receptor que a 
mensagem é realmente procedente da origem informada em seu conteúdo.

03. C
Comentário: 
(A) SCAMMING – ataque conhecido como Phishing Scam.
(B) DUPLEX DIN – tipo de Aço Inox.
(C) RAID – é um meio de se criar um sub-sistema de armazenamento composto por vários discos 
individuais,  com  a  finalidade  de  ganhar  segurança  e  desempenho.  Resumindo:  Conjunto 
Redundante de Discos Independentes.
(D) SCSI – tipo de HD utilizado por profissionais.
(E) QWERTY – tipo de teclado.

04. D
Comentário:  Ao preencher no  Calc um valor numérico o aplicativo fará sequência, já no Excel 
fará uma cópia.

05. C
Comentário:
No Microsoft Word 2003 o cabeçalho e rodapé está no menu Exibir, já no BrOffice.org Writer está 
no menu inserir.

06. D
Comentário:
(A) Blu-ray – mídia que irá substituir o DVD
(B) 3Gb/s – taxa de transferência que índica que 3 gigabit está sendo transferido por segundo 
(C) hijack – tipo de ataque que sequestra o internauta
(D) 802.11b –  tecnologia de ondas eletromagnéticas utilizada em  redes sem fio 802.11 b/g/a/n, 
que também são conhecidas como redes Wi-Fi (Wireless Fidelity)
(E) UTP – especificação de tecnologia de um tipo de cabo de rede

07. B
Comentário:
Menu é um dos pedidos muito utilizados nas provas da FCC. 

 



08. E
Comentário:
Esse ícone no painel de controle não executa o correio eletrônico padrão, somente abre a parte 
de configuração.
Explicação: Front-end e back-end são termos generalizados que referem-se às etapas inicial e 
final de um processo. O front-end é responsável por coletar a entrada em várias formas do usuário 
e  processá-la  para  adequá-la  a  uma  especificação  útil  para  o  back-end.  O  front-end  é  uma 
espécie de interface entre o usuário e o back-end.

09. A
Comentário:

(A) http – é um protocolo de aplicação responsável pelo acesso de páginas Web e respostas entre 
cliente e servidor na World Wide Web.
(B) ftp – é um protocolo uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos
(C) smtp – é um protocolo de envio de e-mail em um programa de correio eletrônico local
(D) gopher – antigo protocolo de busca, atualmente substituído por outros.
(E) cookie – é um arquivo pequeno de dados que é trocado entre o navegador e o servidor de 
páginas, com objetivo de personalizar a página.

10. A
Comentário:
Quando o conteúdo for maior que a celular, a seta parecerá se a célula do lado direito estiver 
preenchida (veja linha dois do exemplo). Mas se o conteúdo for maior que a celular e a célula ao 
lado não estiver preenchida o conteúdo invade a outra célula, não precisando aparecer a seta.

 


