
Informática

01- No Microsoft PowerPoint 2003,
(A) adota-se uma estrutura de slide inicial para uma apresentação por meio de Apresentação de 
Slides→Layout→Estrutura inicial→Slide de título.
(B)  uma  imagem  pode  ser  inserida  em  um  slide  por  meio  de  Design→Confi  gurar 
página→Marcação de arquivo de imagem→Abrir.
(C) uma imagem pode ser inserida em um slide  por meio de  Exibição→Imagem→Marcação de 
arquivo de imagem→Inserir.
(D) uma imagem pode ser inserida em um  slide  por  meio de  Inserir→Imagem→Marcação de 
arquivo de imagem→Abrir.
(E) adota-se uma estrutura de  slide  inicial  para uma apresentação por meio de Início→Redefi 
nir→Estrutura padrão→Slide mestre.

02- A estrutura do núcleo do Linux contém os componentes:
a) E/S, Gerenciador de periféricos, Gerenciador de programa.
b) Gerenciador de TCP/IP, Gerenciador de memória virtual, Gerenciador de processo.
c) E/S, Gerenciador de memória, Gerenciador de processo.
d) E/S, Gerenciador de sinais, Gerenciador de escalonamento de CPU.
e)  Gerenciador  de  sistema  operacional,  Gerenciador  de  memória  principal,  Gerenciador  de 
processador.

03- Uma rede privada virtual (VPN),
(A) envia dados através da Internet, dispensando criptografia para garantir privacidade.
(B)  envia  dados  através  da  Internet,  mas  criptografa  transmissões  entre  sites  para  garantir 
privacidade.
(C) defi ne um programa para um roteador em um site e usa encapsulamento Pop-em-Ip.
(D)  não  envia  dados  através  da  Internet  e  criptografa  dados  para  uso  local  para  garantir 
privacidade.
(E) defi ne um túnel através da Intranet entre um roteador em um site e um roteador em outro e 
usa encapsulamento drag-and-drop.

04- Existem diversas  versões  de  Windows  criadas  pela  Microsoft,  a  versão  que  antecede  o 
Windows 7 é chamada de:
a) Microsoft Windows 98
b) Microsoft Windows Millenium
c) Microsoft Windows Vista
d) Microsoft Windows XP
e) Microsoft Windows 8

05- A memória cache
a)  é  usada  para  maximizar  a  disparidade  existente  entre  a  velocidade  do  processador  e  a 
velocidade de leitura e gravação de dados.
b) é uma memória volátil de alta velocidade, porém com pequena capacidade de armazenamento.
c) armazena a maioria do conteúdo da memória principal.
d) é uma memória volátil de baixa velocidade, porém com grande capacidade de armazenamento.
e) é usada para eliminar a disparidade existente entre a quantidade de dados armazenados na 
memória principal e na memória secundária.



06-  Selecione as teclas de atalho que permitem selecionar todos os arquivos de uma pasta no 
Windows Explorer do Microsoft Windows XP, versão português:
(A) “CTRL+Z”
(B) “CTRL+P”
(C) “CTRL+T”
(D) “CTRL+A”
(E) “CTRL+R”

07-  São opções disponíveis no menu “Formatar” do Microsoft Word, versão português do Office 
XP, EXCETO:
(A) Parágrafo...
(B) Figura...
(C) Tabulação...
(D) Tema...
(E) Bordas e Sombreamento

08-  São pastas que não podem ser excluídas ou renomeadas no Outlook Express do Microsoft 
Windows XP, versão português, EXCETO:
(A) Itens enviados.
(B) Rascunhos.
(C) Modelos.
(D) Caixa de saída.
(E) Caixa de Entrada.

09- São requisitos e configurações básicas mínimas para se instalar o Microsoft Windows 7 em 
um computador do tipo PC, exceto:
a) Processador de 1 GHz (32-bit).
b) Memória (RAM) de 1 GB.
c) Placa de Vídeo compatível com DirectX 9.0 e 32 MB de memória (sem Windows Aero).
d) Resolução de tela: 800 x 600 pixels ou superior.
e) Espaço requerido de 100 TB de disco.

10- No Internet Explorer 8, uma das opções de acessibilidade presente no menu Editar (ou pelo 
atalho com a tecla F7), permite que sejam utilizadas para a seleção de textos e movimentação 
pela página web as teclas de navegação padrão do teclado (Home, End, Page Up e Page Down) 
e também as teclas de seta. Esse recurso é chamado de
(A) Modo de Seleção.
(B) Modo de Acessibilidade.
(C) Teclas de Aderência.
(D) Teclas de Rolagem.
(E) Navegação por Cursor.

Gabarito
01. D
Comentário:  Imagens são muito usadas e podem ser  inseridas  como fundo dos slides  (cuja 
repetição dará uniformidade à apresentação), ou como um item específico daquele slide.
Sons podem ser utilizados como "fundo musical" da apresentação ou como pequenos efeitos, em 
cada slide, para chamar a atenção, por exemplo.
Entretanto, o tamanho final  do arquivo produzido no PowerPoint  será a soma do tamanho de 
todos os arquivos nele inseridos e mais um espaço reservado para tudo o que for nele digitado e 
para a formatação do próprio programa.



02. C
Comentário: O núcleo do Linux (kernel) gerencia a interface de comunicação entre o hardware o 
os  programas  instalados  no  computador.  Quando  falamos  do  Linux  estamos  falando 
exclusivamente deste kernel, todo o resto como gnome, firefox e até mesmo o bash tratam-se 
apenas de programas que rodam no Linux e não fazem parte do Sistema Operacional.

03. B
Comentário:  A rede privada de uma instituição vai cuidar para que os dados que transitam em 
sua rede sejam codificados para serem entendidos somente dentro da mesma.

04. C
Comentário: O Windows 7 é a versão sucessora do Windows Vista mais rápido e com  melhorias 
a nível de compatibilidade com aplicações e dispositivos.
Foi lançado para empresas no dia 22 de julho de 2009, e começou a ser vendido livremente para 
usuários comuns dia 22 de outubro de 2009.

05. B
Comentário:  A memória CACHE por apoiarem o processador a ter maior velocidade possuem 
grande velocidade, porém pequena capacidade de armazenamento.

06. D
Comentário:  Para  selecionar  todos  os  arquivos  e  pastas  no  Microsoft  Windows  Explorer, 
realizamos através do comando CTRL+A e não CTRL+T utilizado por programas do Microsoft 
Office.

07. B
Comentário: O comando Figura pertence ao menu inserir que permite a inserção de figuras em 
arquivos diversos no documento.

08. C
Comentário: As pastas que são padrão não podem ser excluídas do programa de gerenciamento 
de e-mail Outlook, somente as criadas no referido programa.

09. E
Comentário: Apesar desta nova versão do Windows estar mais leve em relação ao Vista, ainda é 
exigido uma configuração de hardware (peças) relativamente boa, para que seja utilizado sem 
problemas de desempenho.
Esta é a configuração mínima:
• Processador de 1 GHz (32-bit);
• Memória (RAM) de 1 GB;
• Placa de Vídeo compatível com DirectX 9.0 e 32 MB de memória (sem Windows Aero);
• Resolução de tela: 800 x 600 pixels ou superior;
Espaço requerido de 16GB;
• DVD-ROM;
• Saída de Áudio.

10. E
Comentário:  Podemos intervir no sistema e em programas basicamente de duas formas pelo 
mouse ou pelo cursor encontrado no teclado.




