
NOÇÕES DE INFORMÁTICA

01) O Windows XP SP2 possui vários recursos que já garantem certo nível de segurança para o 
usuário. Assinale o recurso que possibilita segurança mas NÃO vem disponível no Windows XP 
SP2:
A) Anti-vírus. 
B) Firewall. 
C) Atualizações Automáticas.
D) Central de Segurança do Windows.
E) Monitoramento de Downloads do Internet Explorer.

02)  Assinale  entre as alternativas abaixo,  aquela que mostra o significado do “.gov”  (sem as 
aspas) de um site como, por exemplo, www.inp.gov.br:
A) Domínio do Brasil. 
B) Tipo de Domínio. 
C) Identificador do Ambiente Web.
D) Servidor FTP.
E) Disponibilidade de acesso somente para o Governo.

03) O utilitário de Backup (cópia de segurança) no Windows XP geralmente gera um arquivo na 
extensão:
A) .exe 
B) .zip 
C) .win 
D) .bkf 

04) Com relação ao Microsoft Excel 2003, analise as afirmativas abaixo:
I. Um arquivo do Excel pode conter várias planilhas.
II.  É possível relacionar em uma única fórmula células de diferentes arquivos ou planilhas do 
Excel.
III.  Se arrastarmos a alça de uma célula do Excel  que possua o número 1 (um) para baixo, 
automaticamente, aparecerá a seqüência de números 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), etc.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II e III 
B) I e II 
C) II e III 
D) I e III 
E) I

05) Analise as ferramentas que auxiliam a manter a segurança das informações em sistemas 
computacionais:
I. Os roteadores são a primeira linha de defesa. Sua função é o roteamento de pacotes, mas ele 
também pode ser configurado para bloquear ou filtrar o encaminhamento de tipos de pacotes 
vulneráveis.
II.  Não é recomendado fazer as atualizações fornecidas pelo fabricante de firewall  e sistemas 
operacionais, pois isto torna
o computador mais vulnerável para a invasão de hackers.
III.  Os vírus de computador podem vir junto com o download de programas ou através de uma 
mensagem de correio eletrônico.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):



A) I e II  
B) I e III 
C) II e III
D) I, II e III 
E) II

06) O que são Spywares?
A) São programas automáticos de computadores que recolhem informações sobre o usuário e as 
enviam a uma entidade externa na Internet, sem o conhecimento ou consentimento do usuário.
B) É um programa que, ao se instalar no computador, libera uma porta para um possível invasor.
C) É uma modalidade de distribuição de software em que é permitido tirar cópias, distribuí-los sem 
restrições e usá-lo experimentalmente por um determinado período.
D) É um programa auto-replicante, que tenta se espalhar para outros computadores, utilizando-se 
de diversos meios.
E) É um programa de computador da Microsoft destinado a combater os Spans.

07) Analise as afirmativas referentes a correio eletrônico e assinale a alternativa correta:
I. A função básica do correio eletrônico é a comunicação entre duas ou mais pessoas.
II.  Para  dois  usuários  trocarem  mensagens  pelo  correio  eletrônico  é  necessário  que  ambos 
estejam on-line ao mesmo tempo.
III. Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) I e II 
B) I e III 
C) I 
D) II 
E) III

08) O utilitário Backup ou cópia de segurança ajuda o usuário criar, por exemplo, uma cópia das 
informações  do  disco  rígido.  Assinale  a  alternativa  que  demonstra  a  seqüência  de  passos 
necessária para um usuário abrir esse utilitário:
I. Abrir o “Windows Explorer”.
II. Clicar no “Menu Iniciar”.
III. Selecionar o “Painel de Controle”.
IV. Apontar para “Todos os Programas”.
V. Clicar em “Backup”.
VI. Apontar para “Acessórios”.
VII. Clicar no “Menu Arquivo”.
VIII. Apontar para “Acessibilidade”.
IX. Apontar para “Ferramentas de Sistemas”.
X. Clicar em “Fazer Cópia de Segurança”.
A seqüência está correta em:
A) II, I, VII, VI 
B) II, IV, I, VII, V 
C) II, IV, VI, IX, V 
D) II, IV, VIII, VI, X 
E) II, III, V



09) São tipos de gráfico do Microsoft Excel 2003, EXCETO:
A) Dispersão (XY).  
B) Espacial. 
C) Pirâmide. 
D) Ações.
E) Radar.

10. Quanto ao processador de texto Word, em sua versão 2003, é correto afirmar:
A)  Copiar  ou  mover  no  Word  são  ações  que  envolvem  uma  área  de  retenção  de  dados 
denominada  Área  de  Transição  ou  Área  de  Integração,  que  é  compartilhada  por  todos  os 
aplicativos que compõem o Office, tais como Word, Excel e Power Point.
B) Ao salvar um documento no  Word, é possível estabelecer algumas “opções de segurança” 
existentes na janela “Segurança” do menu “Ferramentas”. As opções disponíveis são: atribuição 
de senhas, compactação de arquivo, salvamento somente do estilo do documento e restrições 
quanto ao compartilhamento do documento.
C) É possível incluir no dicionário do  Word  uma nova palavra, por meio de dois procedimentos 
distintos: o primeiro consiste em clicar com o botão direito do mouse sobre a palavra que o Word 
não localizou em seu dicionário e escolher a opção “Adicionar ao dicionário”, e a outra opção 
consiste em utilizar o ícone

e na aba “Corrigir palavras” utilizar a opção “Atualizar dicionário”.
D)  O  Word  disponibiliza  um  conjunto  de  informações  sobre  um  documento,  tais  como:  as 
quantidades  de  Páginas,  Palavras,  Caracteres  (sem  espaço),  Caracteres  (com  espaço), 
Parágrafos e Linhas. É possível ter acesso a essas informações clicando em “Contar palavras”, 
disponível no menu “Ferramentas”.
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