
INFORMÁTICA

01. O Excel, em sua forma padrão,
I - cria uma nova pasta de trabalho com três planilhas.
II - cria uma nova planilha com três pastas de trabalho.
III - permite remover planilhas da pasta de trabalho.
IV - permite remover pastas de trabalho da planilha.
V - permite incluir novas planilhas na pasta de trabalho.
VI - permite incluir novas pastas de trabalho na planilha.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e V.
b) II e IV.
c) II e VI.
d) I, III e V.
e) II, IV e VI.

02. O Microsoft Excel apresenta uma série de funções predefinidas, onde genericamente uma 
função consiste em uma série de operações matemáticas que agem sobre valores fornecidos pelo 
usuário.  Para utilizar  uma função,  num determinado conjunto de células,  devemos realizar  os 
seguintes comandos da Barra de Menu:
a) Inserir - Fórmula - Escolher a função desejada - Especificar os arquivos que farão parte do 
cálculo.
b) Inserir - Célula - Escolher a função desejada - Especificar as células que farão parte do cálculo.
c) Inserir - Função – Escolher o arquivo - Especificar as células que farão parte do cálculo.
d) Inserir - Função – Escolher as células desejadas - Especificar os arquivos que farão parte do 
cálculo.
e)  Inserir  -  Função – Escolher a função desejada -  Especificar  as células que farão parte do 
cálculo.

03. No MS Excel 2000, uma célula selecionada normalmente será preenchida, ao clicar no botão 
AutoSoma, com uma fórmula no formato:
a) =SOMA(célula_m ; célula_n)
b) =SOMA(célula_m : célula_n)
c) =célula_m + célula_n
d) =AUTOSOMA(célula_m ; célula_n)
e) =AUTOSOMA(célula_m : célula_n)

04. A fórmula   =$A$11+A12,  contida  na  célula  A10,  quando  movida  para  a  célula  B10  será 
regravada pelo Excel como
a) =$B$12+B12
b) =$A$11+B12
c) =$B$12+A12
d) =$A$11+A12
e) =$A$10+A11



05. As células B1 e C1 de uma planilha Excel contendo, respectivamente “Jan” e “Abr”, quando 
arrastadas  pela  alça  de  preenchimento  para  as  células  D1,  E1  e  F1,  estas  últimas  ficarão, 
respectivamente, com os conteúdos
a) Jan, Abr e Jan.
b) Jan, Abr e Jul.
c) Fev, Mai e Ago.
d) Mar, Jun e Set.
e) Jul, Out e Jan.

06. A exibição da janela Ir para, na área de trabalho do Excel, pode ser feita pressionando-se a 
tecla
a) F1
b) F2
c) F3
d) F5
e) F6

07. Dadas as células de uma planilha eletrônica: A1 = 8, B1 = 32 e C1 = 4 O valor resultante na 
célula D1, que contém a fórmula A1+B1/C1^2, será
a) 2,5
b) 10
c) 72
d) 100
e) 256

08. Ao digitar uma fórmula de cálculo em planilhas eletrônicas, NÃO se usa o sinal matemático
a) + para operação de soma.
b) - para a operação de subtração.
c) x para a operação de multiplicação.
d) / para a operação de divisão.
e) ^ para a operação de exponenciação.

09. Programas para edição de Planilhas Eletrônicas são muito úteis para diversos profissionais, 
devido a suas valiosas ferramentas e cálculos precisos. O aplicativo pertencente ao BROffice que 
se enquadra nessa categoria chama-se
a) Calc
b) Plan
c) Writer
d) Math
e) Base

10.  Dadas  as  células   B1=5,  C1=4,   D1=3,   E1=2   e   F1=1,   o resultado da fórmula  
=B1+C1*D1-E1/F1, na célula A1, será:
a) 9.
b) 15.
c) 21.
d) 25.
e) 54.



GABARITO

01. D
Comentário:  Em uma Pasta  de  Trabalho  pode-se conter  várias  Planilhas  (II,  IV  e  VI  estão 
erradas).

02. E
Comentário: Algumas funções precisem de mais dados que apenas as células a serem usadas 
no cálculo, logo a opção mais adequada é a letra E.

03. B
Comentário: Por padrão, o comando AUTOSOMA cria uma função SOMA (mas pode criar outras 
também) apontando para um intervalo (com dois pontos :) ou seja, algo como =SOMA(B1:B10)

04. D
Comentário:  A fórmula foi  MOVIDA (atenção ao enunciado) e quando isso acontece,  não há 
alteração na fórmula.

05. E
Comentário: De Jan a Abr temos 3 meses de diferença, criando, na seqüência, Jul, Out e por fim, 
Jan.

06. D
Comentário: O comando IR PARA é acionado pela tecla F5.

07. B
Comentário:  Na fórmula A1+B1/C1^2 calcula-se primeiro o C1^2 (C1 elevado a 2) que dá 16, 
depois divide-se o B1/16 que dá 2... Por último, soma-se A1+2... Resultando em 10. Caso você 
tenha somado antes de dividir, deu 40/16 = 2,5... Atenção a pegadinha!

08. C
Comentário: O símbolo do operador da multiplicação é o * (asterisco).

09. A
Comentário: Calc é a opção correta.

10. B
Comentário: E1/F1 dá 2; C1*D1 dá 12... B1+12-2 dá 15 (porque B1 = 5)


