
Informática

Introdução a sistemas operacionais: Microsoft Windows e Linux.

01- No Painel de Controle, do Windows XP em Português, a configuração que o item que oferece 
ao usuário criar usuários, alterar suas senhas e nomes da conta e tipo.
a) Sistema
b) Opções de pastas
c) Contas de Usuário
d) Opções Regionais e de Idioma
e) Controle dos pais

02- No Painel de Controle, do Windows XP em Português, a opção que realiza a verificação se 
existe atualizações de software driver no sistema.
a) Controle dos pais 
b) Windows Update 
c) Opções de pastas
d) Opções Regionais e de Idioma
e) Sistema

03- O ajuste de configuração do computador em ambiente Windows que apresenta informações 
de desempenho do computador, configurações de hardware e conexões remotas se chama: 
a) Sistema
b) Opções de pastas
c) Contas de Usuário
d) Opções Regionais e de Idioma
e) Controle dos pais

04- A respeito do MS Windows XP e da hierarquia de pastas de um disco fixo com uma única 
partição, podemos dizer que:
a) Ao arrastar um arquivo da Pasta1 para Pasta2 o mesmo será copiado.
b) Ao arrastar um arquivo da Pasta1 para a Pasta2 pressionando SHIFT o mesmo será copiado.
c) Ao arrastar um arquivo da Pasta1 para a Pasta2 pressionando CTRL o mesmo será movido.
d) Ao arrastar um arquivo da Pasta1 para Pasta2 o mesmo será movido.
e) Ao arrastar um arquivo da Pasta1 para Pasta2 nenhuma ação será realizada.

05- É INCORRETO afirmar sobre os recursos do Microsoft Windows XP é um (a):
a) restrição de acesso a usuários, arquivos e pastas (diretórios).
b) sistema operacional multiusuário e multitarefa. 
c) suporte a vários sistemas de arquivos.
d) sistema operacional Livre.
e) administração e assistência remotas.

06- Analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos básicos a respeito e software em 
ambiente Windows e Linux.
I  -  Realizar  Backup é fazer  cópia  de segurança de informações e  arquivos  manualmente ou 
através de um software específico que gerencia backups.
II  -  É  possível  acessar  o  utilitário  de  backup  do  sistema  Windows  clicando  em 
Iniciar/Ferramentas/Acessórios/Ferramentas de Sistema/Backup.
III - Um processo de backup através do software de gerenciamento de backup pode ser realizado 
de cinco maneiras: Manual, Cópia, Diferencial, Incremental e Diário.



Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a) I.
b) II.
c) I, II e III.
d) I e II.
e) II e III.

07 - Julgue as afirmativas a seguir.
I - Linus Torvalds criou um kernel baseado no Minix em 1991.
II - A primeira versão do kernel se chama Linux.
III – O sistema operacional Linux é a união do kernel mais programas do projeto GNU.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I, apenas.              
b) II, apenas.             
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

08- Julgue as afirmativas a seguir.
I - O sistema Linux vem sendo objeto de estudo e aplicação nas instituições governamentais, de 
ensino e empresas. 
II - O Linux adota a GPL – General Public License (Licença Pública Geral).
III - As distribuições do Linux possuem diferentes linhagens de kernel e os materiais auxiliares que 
vêm junto com esse kernel podem variar significativamente entre as distribuições. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I, apenas.              
b) II, apenas.             
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

09- É uma característica básica do um sistema operacional Linux ser, exceto.
a) Multitarefa.
b) Multiusuário.
c) Código-Fonte fechado.
d) Estável.
e) Seguro.

10- Analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos básicos a respeito e software em 
ambiente Windows e Linux.
I - Os tipos de backup Normal e Incremental fazem copia dos arquivos selecionados e os marca 
como copiados.
II - O Backup Incremental é utilizado após o Normal, copiando somente os arquivos que possuem 
atributo de arquivamento, ou seja, os novos e alterados gerando um arquivo que será acrescido 
ao backup normal.
III - O sistema de arquivos é a forma de organização de dados em algum meio de armazenamento 
de  dados  em  massa  frequentemente  feito  em  discos  magnéticos.  Desta  forma,  sabendo 
interpretar  o  sistema  de  arquivos  de  um  determinado  disco,  o  sistema  operacional  pode 
decodificar os dados armazenados, lê-los ou gravá-los.
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.



a) I.
b) II.
c) I, II e III.
d) I e II.
e) II e III.

Gabarito
01. C
Comentário: A opção de Contas de Usuário permite de configurar  e gerenciar  as contas de 
usuário.

02. B
Comentário: A opção Windows Update gerencia todas as atualizações de software e driver do 
sistema operacional,  bem como permite escolher  configurações de atualização automática ou 
exibir atualizações instalas.

03. A
Comentário: Todas as configurações de hardware instaladas no computador são gerenciadas 
pela configuração do sistema.

04. A
Comentário: Quando arrastamos arquivos na mesma unidade os arquivos serão movidos. Com o 
apoio de SHIFT movido e com CTRL sempre copiados na mesma unidade.

05. D
Comentário: O Sistema Operacional Microsoft Windows é um sistema não gratuito (PAGO) e não 
livre (Código Fechado) desta forma não é possível a modificação de sua estrutura por parte do 
usuário por possuir o código aberto.

06. A
Comentário: A realização  de  backup  inibem  perdas  de  informações  pessoais,  documentos, 
planilhas e arquivos em geral.
O caminho  correto  para  se  chegar  ao  sistema  de  backup  é 
Iniciar/Programas/Acessórios/Ferramentas de Sistema/ Backup.
Já  que  estamos  realizando  backup  através  do  utilitário  de  backup  não  o  fazemos  de  forma 
manual, mas sim de forma automática através dos tipos normal, cópia, diferencial, incremental e 
diário.

07. E
Comentário: O Linux realmente é o kernel que de encontro cooperativo do projeto GNU gerou o 
sistema operacional GNU/Linux.

08. D
Comentário:  Todas as distribuições de Linux se baseiam na mesma estrutura de kernel  com 
diferentes softwares embutidos em sua estrutura.

09. C
Comentário:  O sistema operacional  adota  a GPL –  General  Public  License (Licença Pública 
Geral) desta forma ratificamos a ideia dele ser Livre (Código Aberto) e Gratuito.



10. C
Comentário:  Os backups  que  se  preocupam em fazer  continuidade  no  processo  de  backup 
realizam marcações nos arquivos para automatizar o processo.
O  backup  Incremental  é  um  tipo  de  backup  para  continuidade  permitindo  que  se  realize 
continuidade do mesmo em dias posteriores ao backup normal.
Um sistema de ficheiro é uma forma de criar  uma estrutura lógica de acesso a dados numa 
partição. Sendo assim, também é importante referir que nunca poderá ter dois ou mais tipos de 
sistemas de ficheiros (formatos) numa mesma partição.


