
Informática

01-  Usando o Windows XP em Português, ao usar o Painel de Controle, o item que oferece ao 
usuário a opção de configurar e gerenciar as contas de usuário.
a) Sistema
b) Opções de pastas
c) Contas de Usuário
d) Opções Regionais e de Idioma
e) Controle dos pais

02- A respeito do sistema operacional Windows XP e suas ferramentas na figura acima, assinale a 
opção correta.
a) Meu computador é uma pasta que guarda todas as configurações do sistema.
b) A pasta Meus documentos somente pode armazenar até 256 arquivos de texto.
c) O Painel de controle possui as principais configurações que podem ser realizadas em todo 
sistema.
d) A ajuda do sistema também poderá ativada através da tecla F11.
e) O link que aponta os últimos arquivos salvos se chama Documentos recentes.

03- A respeito do MS Windows XP e a figura a seguir que mostra um fragmento da hierarquia de 
pastas de um disco fixo.

a) Ao arrastar um arquivo da Pasta1 para Pasta2 o mesmo será copiado.
b) Ao arrastar um arquivo da Pasta1 pressionando SHIFT o mesmo será copiado.
c) Ao arrastar um arquivo da Pasta1 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.

04- Em relação a conceitos e recursos do Microsoft Windows XP, é INCORRETO afirmar que 
possuem:
a) administração e assistência remotas.
b) sistema operacional multiusuário e multitarefa. 
c) sistema operacional de código aberto.
d) suporte a vários sistemas de arquivos.
e) restrição de acesso a usuários, arquivos e pastas (diretórios).

05- Com relação  ao MS Word 2002  em português,  assinale  a  opção  correta  com relação  a 
diferença entre as teclas Back Space e Delete.
a)  a  primeira  apaga o  caracter  à  direita  do cursor,  enquanto  a  segunda  apaga  o  caracter  à 
esquerda;
b) a primeira apaga o caracter à esquerda do cursor, enquanto a segunda apaga o caracter à 
direita;
c) a primeira volta o cursor sem apagar nada, enquanto a segunda apaga um caracter; 



d) nenhuma, ambas fazem exatamente a mesma coisa;
e) uma das duas teclas não tem nenhuma função no software citado acima.

06- Com relação a conceito relativos a MS Power Point 2002 BR e suas combinações de teclas de 
atalho, a tecla de função que inicializa a apresentação a ser exibida pelo apresentador é:
a) F1
b) F2
c) F5
d) F7
e) F12

07- Baseado  em  programas  nativos  e  instalados  no  sistema  operacional  Windows  XP  em 
português, para salvar uma pasta de trabalho no MS Excel 2002 BR, selecionar todos os arquivos 
em uma pasta  no  Windows  Explorer  6  e  abrir  um novo  documento  no  MS Word  2002  BR, 
respectivamente, temos:
a) CTRL+S, CTRL+T e CTRL+N.
b) CTRL+B, CTRL+A e CTRL+O.
c) CTRL+S, CTRL+A e CTRL+N.
d) CTRL+B, CTRL+A e CTRL+N.
e) CTRL+S, CTRL+T e CTRL+O.

08- Com relação  à  janela  do Excel  2002  BR mostrada na figura  acima e  a  esse  programa, 
assinale a opção correta.

Se a fórmula inserida na célula A3 for propagada para a célula B3, o resultado exibido em ambas 
às células após a execução das fórmulas será, respectivamente, igual a 17 e:
a) 13
b) 15
c) 17
d) 19
e) 21

09- Marque a forma correta de somar o conteúdo das células L1, M1, N1, L7, M7 através da 
função “soma” no MS Excel 2002 em português.
a) =SOMA(L1:N1,L7,D7)
b) =SOMA(L1;N1;D1;L7;M7)
c) =SOMA(L1:M7)
d) =SOMA(L1:N1;L7;M7)
e) =SOMA(L1-N1,L7;M7)

10-  Com relação ao MS Excel 2002 BR e o menu Ferramentas, assinale a opção que não se 
encontra no mesmo.
a) Autocorreção
b) Proteger
c) AutoFormatação
d) Macro
e) Verificar Ortografia



Gabarito
01. C
Comentário: A opção de Contas de Usuário permite criar usuários, alterar suas senhas e nomes 
da conta e tipo.

02. C
Comentário: A pasta Meu computador guarda as unidades do sistema, a pasta Meus documentos 
não  possui  limite  numérico  de  arquivos,  o  Painel  de  controle  realmente  possui  as  principais 
configurações que podem ser realizadas em todo sistema, a ajuda do sistema também poderá 
ativada através da tecla F1 e Documentos recentes aponta os arquivos executados.

03. D
Comentário: Quando arrastamos arquivos na mesma unidade os arquivos serão movidos. Como 
o apoio de SHIFT movido e com CTRL sempre copiados na mesma unidade.

04. C
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.



05. B
Comentário:  Cada vez que pressionado Back Space o mesmo apaga caracteres anteriores ao 
cursor enquanto Delete os posteriores.

06. C
Comentário:  F1 inicializa o assistente do Office, F2 renomeia arquivos e pastas no WE 6 , F5 
inicializa a apresentação,  F7 inicializa a verificação ortográfica e F12 abre a janela de salvar 
como.

07. B
Comentário:  Salvar uma pasta é CTRL+B, CTRL+S é sublinhado. Selecionar tudo é CTRL+A, 
CTRL+T é selecionar tudo no MS Office.  Novo documento é CTRL+O, CTRL+N é uma nova 
janela no IE e do WE 6.

08. B
Comentário:  Ao propagarmos de A3 para B3 o valor será copiado mas sua fórmula adaptada 
para a posição de B3. B3 será igual a $A$1 + B$2. Pois A1 é um valor absoluto e será copiado  
integramente e A$2 um valor misto na qual a coluna A será modificada para B, teremos assim 
então B$2.

09. D
Comentário:  A  função  correta  que  realiza  a  soma  das  respectivas  células  é 
=SOMA(L1:N1;L7;M7), que soma de L1 até N1 e isoladamente L7 e M7.

10. C
Comentário:  A opção  AutoFormatação  encontra-se  no  menu  Formatação  e  não  no  menu 
Ferramentas.


