
Informática

01- O cadeado da janela do IE8 são suficientes para se concluir corretamente que
(A) a referida mensagem de correio eletrônico será enviada para mais de um destinatário.
(B)  os  referidos  recursos  de  webmail  estão  sendo  acessados  por  meio  de  uma  conexão 
denominada segura.
(C) o arquivo que será enviado tem tamanho superior a 4 megabytes.
(D) o sítio www.correios.com.br é a página inicial do IE8, instalado no computador.
(E) o sítio que disponibiliza os referidos recursos de webmail está configurado como favorito do 
IE8, instalado no computador.

02- Considerando  que  um  usuário  pretenda  salvar,  em  memória  ou  em  dispositivo  de 
armazenamento, um arquivo com tamanho de 3 gigabytes, assinale a opção correta.
(A) Os discos rígidos externos, cuja capacidade atual é de 900 kilobytes, não são capazes de 
armazenar esse arquivo.
(B) Os disquetes de 3½", cuja capacidade é de 200 gigabytes, podem armazenar esse arquivo.
(C) Qualquer tipo de CD-ROM tem capacidade suficiente para armazenar esse arquivo.
(D) Os discos do tipo DVD-ROM, cuja capacidade máxima atual é de 8 kilobytes, não são capazes 
de armazenar esse arquivo.
(E) Diversos modelos de pen drive têm capacidade suficiente para armazenar esse arquivo.

03- Com relação a mensagens de correio eletrônico, assinale a opção correta.
(A)  Para  um  usuário  de  nome  Jorge  que  trabalhe  em  uma  empresa  comercial  brasileira 
denominada Fictícia, estará correta a estrutura de endereço de email buckminsterfullerene.
(B)  O Microsoft  Office não possui  aplicativo que permita ao usuário lidar  com mensagens de 
correio eletrônico.
(C)  O  recurso  Cc  (cópia  carbono)  permite  o  envio  de  cópia  de  uma  mensagem  de  correio 
eletrônico a múltiplos destinatários.
(D) Só é possível enviar cópias de mensagens de correio eletrônico a múltiplos usuários caso 
todos eles tenham acesso à lista de todos os que receberão cópias.
(E)  O  programa  Outlook  Express  2003  possibilita  a  visualização  de  mensagens  de  correio 
eletrônico, mas não, a criação e o envio de mensagens.

04 - Periférico usado para entrada de dados é
(A) o alto-falante.
(B) o teclado.
(C) o conector RJ45.
(D) a impressora.
(E) o monitor LCD.

05-  Componente  que  mantêm  os  programas  em  funcionamento  encontrado  em  qualquer 
computador moderno, é denominado
(A) memória RAM.
(B) disco rígido.
(C) pendrive.
(D) CPU risk.
(E) disco CISC.

06- Browser Microsoft criado para visualização de conteúdo da Web é o(a):
(A) Safari.
(B) Internet Explorer.
(C) Opera.



(D) Mozila Firefox.
(E) Google Chrome.

07- O Microsoft Word é um aplicativo que permite editar arquivos com diferentes extensões, como 
html, doc e rtf. O Word também permite abrir arquivos com extensão do tipo
(A) txt.
(B) xls.
(C) com.
(D) bat.
(E) exe.

08- Assinale a opção em que é apresentado navegador também capaz de acessar páginas web 
através de conexões seguras.
(A) Mozilla Firefox
(B) Windows Viewer
(C) Oracle Listener
(D) Google
(E) Mac OS

09- Caso se deseje efetuar cópias de segurança com a utilização de apenas uma mídia que 
comporte, no mínimo, 600 megabytes de dados e contenha recurso para regravação, a unidade 
de armazenamento mais adequada, entre as listadas a seguir, é o
(A) BD-R.
(B) disquete de 3,5".
(C) CD-R.
(D) DVD-R.
(E) CD-RW.

10- A respeito da memória RAM utilizada em computadores, assinale a opção correta.
(A) Os dados gravados nessa memória são apagados quando se desliga o computador.
(B) Essa memória permite, principalmente, aumentar a capacidade de armazenamento do disco 
rígido.
(C) Há incompatibilidade no uso compartilhado desse tipo de memória com placas de vídeo.
(D)  Somente  computadores  com grande  capacidade de  processamento  fazem uso adequado 
desse tipo de memória.
(E) A gravação de dados nesse tipo de memória é mais lenta que em um disco rígido do padrão 
SATA.

Gabarito
01. B
Comentário: O cadeado encontrado na barra  de endereço de navegadores  atuais  permite  a 
identificação de que aquelas informações estão sendo codificada (criptografada).

02. E
Comentário: As pen drive atuais possuem capacidades de armazenamento atualmente de 1, 4, 8, 
16, 32 GB ou mais para armazenamento de informações.

03. C
Comentário:  É  possível  copiar  junto  ao  destinatário(s)  principal(is)  (Campo  Para)  múltiplos 
destinatários no campo Cc (cópia carbono).



04. B
Comentário:  Mouse,  Teclado,  Joystick,  Câmeras,  microfone,  etc  são exemplos  de  periféricos 
(dispositivos) de entrada de dados.

05. A
Comentário: A memória RAM (Principal) ajuda o processador mantendo parte dos programas e 
dados  em funcionamento.  Estas  informações  forma previamente  carregada  de  uma memória 
secundária.

06. B
Comentário: O Safari é o navegador da Apple, o Opera da Opera, o Firefox da empresa Mozilla e 
o Crome da Google.

07. A
Comentário: As extensões bat, exe e com são executáveis, xls de planilhas excel.

08. A
Comentário:  Programas navegadores permitem a visualização de arquivos de páginas web em 
HTML e outras linguagens.

09. E
Comentário: Um CD-R permite somente gravação e o CD-RW regravação em 700 MB, um DVD-
R 4.7 GB e o disquete 1.44 MB.

10. A
Comentário: O conteúdo na memória RAM é perdido quando desligado o computador porque é 
uma memória volátil, ou seja, não permanente.


