
Informática

01- Placa de fax modem e Placa de rede constituem respectivamente equipamentos ou periféricos 
necessário  para  permitir  que  um usuário  acesse  a  Internet  por  meio  de  um computador  PC 
compatível, integrante de uma rede LAN (local área network) ou de uma rede dial-up.

02-  Placa de rede Ethernet  10/100 é um periférico que você instala em um computador para 
conectar-se a rede local de computadores.

03- Quando visitamos um site, achamos um arquivo interessante para fazer download. Ao efetuar 
esse procedimento, o arquivo solicitado será gravado por padrão na Pen Drive.

04- Home Page é uma página em um site empresarial e Página Inicial a principal deste mesmo 
site.

05- Em planilhas eletrônicas do Sun BR- Office Calc é apresentado como ERRO na tela o texto 
#### quando um valor numérico é muito longo para ser exibido em uma célula, devendo esta ser 
dimensionada.

06- Podemos identificar  visualmente que toda célula  no Sun BR- Office Calc é formada pelo 
encontro de colunas numeradas e linhas nomeadas.

07- Dadas as células de uma planilha eletrônica do Sun BR- Office Calc, com seus respectivos 
valores:  A1=2,  A2=vazia,  A3=3,  A4=vazia  e  A5=4,  o  valor  apresentado  pela  fórmula 
=MÉDIA(A1:A5) na célula A6 será 3.

08- São encontradas referências do tipo relativa, mista e absoluta respectivamente nas células 
=A1, =A$1 e =$A$1 do Sun BR- Office Calc.

09- Dada a fórmula =(A1+B1+C1+D1)/4 contida na célula E1 de uma planilha do Sun BR- Office 
Calc,  para  manter  o  mesmo  resultado  final  a  fórmula  poderá  ser  substituída  pela  função 
=MÉDIA(A1;D1).

10- Podemos acessar o processo de verificação ortográfica através do menu ferramentas do Sun 
BR- Office Calc e da tecla de função F2.

Gabarito 
01. E 
Comentário: A Placa de fax modem conecta seu computador em uma rede DIAL-UP e Placa de 
rede a uma rede local LAN.

02. C 
Comentário: Em uma rede local  de computadores são conectados através de placa de rede 
Ethernet com cabo UTP no conector RJ-45 a velocidades geralmente FASTEthernet 10/100 Mbps.

03. E
Comentário:  Por padrão arquivos de download e salvos são guardados diretamente no disco 
rígido, porém se direcionados podem ainda ser salvos em outras memórias como disquete e pen 
drive.



04. E 
Comentário: Home Page é  a  página principal  do site  e  Página Inicial  a  página  principal  do 
navegador do computador.

05. C
Comentário:  Quando um valor ultrapassa o tamanho da largura de uma célula, podemos não 
exibir de forma correta o seu conteúdo dando um ERRO que apresenta o sinal de ####.

06. E 
Comentário: Em  planilhas  colunas  são  sempre  nomeadas  e  linhas  são  sempre  numeradas 
gerando desta forma no nome, a referência da célula.

07. C 
Comentário:  O Excel entende que as células vazias sem valor  não serão comprometidas no 
cálculo, portanto não teremos uma média entre três valores: =(2+3+4)/3.

08. C 
Comentário: São chamadas relativas as células que ao serem copiadas para outra podem mudar 
de coluna e linha, absoluta mudam somente ou a coluna ou a linha e absoluta as trancadas pelo 
símbolo de cifrão que não permitem mudança de coluna ou de linha.

09. E 
Comentário: Não podemos calcular a média do intervalo mencionado com o símbolo de ponto e 
vírgula e sim dois pontos. Com ponto e vírgula iremos somente tirar a média de A1 e D1.

10. E 
Comentário: A tecla de função que aciona a verificação ortográfica é F7.


