
Informática

01- Ao se dar um clique, com o botão direito do  mouse na área de trabalho, algumas opções 
básicas  serão disponibilizadas para  o usuário.  Entre  elas  temos a  opção  Classificar  por,  que 
permite ao usuário organizar os ícones presentes por tamanho, tipo, nome etc.

02- Quando um usuário exclui um arquivo do computador, ele apenas é movido para a Lixeira 
onde fica temporariamente armazenado até a Lixeira ser esvaziada. Com isso, o usuário tem a 
oportunidade  de  recuperar  arquivos  excluídos  acidentalmente  e  restaurá-los  para  os  locais 
originais. Para restaurar um arquivo, basta que o usuário clique nele e, na barra de ferramentas, 
clique em Restaurar este item.

03- Para modificar o grupo de um arquivo no Linux, não é necessário ser o proprietário do arquivo, 
ou mesmo pertencer ao grupo que está sendo modificado ou ser o superusuário.

04- Um dos motivos pelo qual podemos afirmar que o Linux é um software livre é o fato de que 
seu  código-fonte  está  disponível  para  qualquer  usuário  poder  alterá-lo  e  adequá-lo  às  suas 
necessidades específicas. 

05- Com relação ao editor de textos do ambiente LibreOffice, Writer, pode-se afirmar que o botão 

, da barra de ferramentas padrão, é usado para salvar arquivos no formato pdf, enquanto que 

o botão  é usado para modificar a cor da fonte utilizada no texto em edição.

06- Para inserir um cabeçalho em um documento do Writer (Libre Office), basta escolher a opção 
cabeçalho, localizada no menu exibir. Esta opção é distinta da opção rodapé, que é encontrada no 
mesmo menu.

07-  Para selecionar um parágrafo qualquer no Writer (Libre Office), um usuário deverá dar um 
clique triplo em qualquer palavra do mesmo. Caso ele queira apenas selecionar uma palavra, ele 
deverá dar um clique duplo nela.

08- O LibreOffice é uma suite de escritório livre compatível com as principais suítes de escritório 
do mercado.  Oferece todas as funções esperadas de uma suite profissional:  editor  de textos, 
planilha, apresentação, editor de desenhos e banco de dados. Um dos aplicativos da suíte é o 
Calc, que é um programa de planilha eletrônica e assemelha-se ao Excel da Microsoft. Com o 
Calc o usuário poderá criar de planilhas e tabelas, podendo inserir equações matemáticas bem 
como a elaboração de gráficos de acordo com os dados presentes na planilha. O Calc utiliza 
como padrão o formato ODS.

09- No Libre Office Calc, existe uma função que retorna a data e hora atual do computador. Esta 
função é chamada de HOJE(). 

10- Considere a seguinte planilha do Libre Office Calc, que representa a altura de seis amigos:



Considerando que só existam pessoas altas e pessoas baixas e que uma pessoa é considerada 
alta se sua altura for maior ou igual a 1,80m, então, se o usuário quiser que apareça nas células 
da coluna “Classificação” os termos “alto” ou “baixo”, seria correto digitar, na célula C2, a fórmula 
=se(B2>=1,80;“alto”;“baixo”).

Gabarito
01. C
Comentário: 
Ao dar um clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, será aberto um menu auxiliar 
com várias opções para o usuário. Entre elas está a opção Classificar por. Esta opção permite que 
o usuário classifique os ícones presentes usando critérios específicos como: nome, tipo, tamanho 
e modificado em. Veja na ilustração abaixo:

Logo, podemos afirmar que o item está correto.

02. C
Comentário: 
Ao selecionar um arquivo e teclar delete, ou clicá-lo com o botão direito do mouse e selecionar a 
opção excluir, enviará o arquivo para a lixeira. Caso o usuário queira restaurar o arquivo para seu 
local de origem, basta que ele o selecione e, na barra de ferramentas, clique em “Restaurar este 
item”.



Portanto, o item está correto.

03. E
Comentário: 
1) Durante o acesso a um arquivo/diretório é feita a verificação para saber se o usuário que o 
acessará é o seu dono, em caso afirmativo, as permissões de dono do arquivo são aplicadas. 
2)  Caso  não  seja  o dono do  arquivo/diretório,  é  feita  a  verificação  se  ele  pertence  ao  grupo 
correspondente, caso pertença, as permissões do grupo são aplicadas. 
3) Caso não pertença ao grupo, são verificadas as permissões de acesso para os outros usuários 
que não são donos e não pertencem ao grupo correspondente ao arquivo/diretório.

Assim, para modificar o grupo de um arquivo no Linux, é necessário ser o proprietário do 
arquivo, ou mesmo pertencer ao grupo que está sendo modificado ou ser o superusuário (que 
pode “tudo”). Item errado.

04. C
Comentário: 
Um software é livre quando atende às seguintes propriedades, chamadas “liberdades”:
1) A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0)
2) A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades 
(liberdade nº 1). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
3) A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade nº 
2).
4) A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a 
comunidade se beneficie deles (liberdade nº 3). O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 
esta liberdade.
Item Certo. 

05. E
Comentário: 

O botão  está localizado na barra de ferramentas padrão e é usado para salvar arquivos no 

formato pdf. Entretanto, a função do botão  está errada. O botão representado por um pincel é 
usado para copiar a formatação de um texto ou fragmento e aplicá-lo a outro. Por este motivo, o 
item está errado.



06. E
Comentário: 
Ao contrário do que se pensa, a opção cabeçalho é encontrada no menu “Inserir”. Pode haver 
alguma confusão pelo fato de, no Microsoft Word, esta opção se encontrar no menu exibir. 
A opção rodapé é encontrada no mesmo menu do Writer (Libre Office), ou seja, no menu “Inserir”. 
Logo, o item está errado.

07. C
Comentário: 
O enunciado está perfeitamente correto. Para que o usuário selecione um parágrafo inteiro, basta 
que ele dê um clique triplo em qualquer palavra deste. Caso ele queira  selecionar apenas uma 
palavra, ele precisará apenas dar um clique duplo na mesma.
Assim, podemos concluir que o item está correto.

08. C
Comentário: 
No LibreOffice, suíte de programas para escritório, temos um programa equivalente ao Excel da 
Microsoft. Trata-se do Calc, uma planilha eletrônica com a qual podemos fazer cálculos e construir 
gráficos. O formato do arquivo do Calc é o ODS.
Assim, podemos concluir que o item está correto.

09. E
Comentário: 
Para inserirmos a data e a hora atual do computador, devemos acionar a função AGORA() e não a 
função HOJE(). Trata-se da mesma função utilizada no Microsoft Excel. A função AGORA() retorna 
a data e a hora atual de acordo com o calendário e relógio do sistema operacional.

10. C
Comentário: 
Esta é exatamente a maneira de realizar esta tarefa. A fórmula condicional é dividida em três 
partes:
1) Teste: hipótese que será verificada pelo Calc;
2) Valor então: valor que aparecerá ou será calculado caso o teste dê verdadeiro;
3) Valor senão: valor que aparecerá ou será calculado caso o teste dê falso.
Assim, temos o seguinte:
Teste: B2>=1,80
Valor então: “alto”
Valor senão: “baixo”
Logo, o item está correto.


