
Informática

01. Considerando-se os conceitos  básicos  de Internet,  em relação a  grupos de discussão,  é 
correto afirmar:
A) Todo grupo de discussão deve ter um moderador que tem por finalidade definir o assunto que 
será discutido no grupo e somente ele poderá dar respostas às perguntas feitas pelos membros 
do grupo.
B) Um grupo de discussão, sem o suporte de fórum e chat, é utilizado para troca de mensagens 
entre os participantes, em que as mensagens podem ser enviadas no portal do grupo, sem a 
necessidade do uso de e-mail.
C) O moderador de um grupo de discussão pode ter o privilégio de excluir mensagens que ele 
considerar impróprias para o grupo e, com isso, nenhum participante receberá as mensagens 
excluídas.
D) Os grupos de discussão são baseados em e-mail e, portanto, o e-mail de um participante do 
grupo só poderá pertencer a um determinado grupo.

02. Considerando os dispositivos utilizados para leitura e gravação de dados, e os componentes 
que constituem a estrutura de um computador, é correto afirmar:
A) O tempo para efetuar a leitura de um dado gravado em um dispositivo CD-ROM é menor que o 
tempo para ler um dado gravado na memória principal do computador.
B) Os discos magnéticos e discos ópticos constituem os componentes mais importantes utilizados 
na memória cache.
C)  A Unidade  de  Controle  é  a  parte  da Unidade  Central  de  Processamento  encarregada  de 
executar todas as operações aritméticas sobre os dados.
D)  Os  terminais  de  vídeo  e  impressoras  são  exemplos  de  dispositivos  voltados  para  a 
comunicação entre o computador e o usuário.

03. Qual a função do botão representado na figura abaixo que é
encontrado na barra de ferramentas Formatação do Word?

a) Colocar as palavras selecionadas em Itálico.
b) Colocar as palavras selecionadas em Itálico, Sublinhado e alterar a sua cor.
c) Colocar as palavras selecionadas em Itálico e Sublinhado.
d) Estilos e formatação.

04. No Windows quando desejamos mover um arquivo de uma pasta
para outra, devemos, selecionar o arquivo e:
a) Utilizar a função Copiar.
b) Utilizar a função Recortar.
c) Utilizar a função Colar.
d) Utilizar a função Del.



05. Como podemos recuperar um arquivo excluído por engano no
Windows?
a) Através do ícone Lixeira.
b) Através do ícone Painel de Controle.
c) Através do ícone Excluídos.
d) Através do ícone Desktop

06. É uma versão inexistente do Windows:
a) Windows Vista.
b) Windows Linux.
c) Windows ME.
d) Windows XP.

07. Quais as teclas de atalho que podemos utilizar para alternar entre
duas janelas abertas no Windows?
a) CTRL+F6.
b) ALT+TAB.
c) CTRL+TAB.
d) ALT+DEL.

08. É um sistema de busca interessante do Windows. Quando não
sabemos onde um determinado arquivo está, podemos encontrá-lo
com este poderoso aliado. O Menu LOCALIZAR recebe nas versões
mais novas do Windows, o nome de:
a) Menu BUSCA RÁPIDA.
b) Menu EXECUTAR.
c) Menu PESQUISAR.
d) Nenhuma das anteriores, mesmo porque o nome não altera em
nenhuma versão do Windows.

09. A função “SOMASE” é usada no Excel para:
a) Realizar uma soma condicional de um determinado intervalo de
células baseado em um critério existente em outro intervalo
paralelo.
b) Realizar uma avaliação comparativa entre dois valores
(células) e retorna uma das duas respostas definidas em seus
argumentos.
c) Contar quantas vezes aparece o critério citado, dentro do
intervalo de células citado.
d) Realizar a operação de Média Aritmética nas células descritas
como argumento.

10. No Microsoft Word as teclas de atalho <Ctrl>+<O>, serve para:
a) Abrir um novo documento em branco.
b) Salvar um documento já editado.
c) Abrir um arquivo já editado.
d) Colar.
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