
INFORMÁTICA

Acerca de serviços e ferramentas da Internet, julgue os itens a seguir:

01. Atualmente, para que softwares de correios eletrônicos possam funcionar adequadamente, 
uma versão de um  software navegador deverá estar instalada no computador. Dessa forma, o 
software Outlook Express 5 só pode ser operado adequadamente quando associado ao Internet 
Explorer 5.

02. Da  mesma forma  que  é  possível  transmiti-los  via  correio  eletrônico,  arquivos  gráficos  e 
programas executáveis podem ser colocados em um servidor de grupos de discussão, para serem 
acessados pelos usuários do serviço.

03. O Internet Relay Chat permite que diversas pessoas realizem comunicação on-line por meio 
da Internet. 

04. Via Internet, é possível conectar-se a um computador distante, de onde o usuário esteja por 
meio da ferramenta de Internet denominada Telnet. O Telnet segue um modelo cliente/servidor 
para usar recursos de um computador-servidor distante.

05. O uso do FTP (file transfer protocol) é um recurso da Internet utilizado para transferir arquivos 
de  um servidor  ou  um host  para  um  computador-cliente.  Para  realizar  essa  transferência,  é 
necessário que o usuário se conecte ao servidor por meio de software específico. No momento da 
conexão, o servidor exigirá, obrigatoriamente, uma senha que deve ser fornecida pelo usuário, da 
mesma forma que o usuário deve fornecer uma senha para acessar um provedor da Internet. 
Essa  senha  permite  que  o  usuário  acesse  quaisquer  bancos  de  dados  que  estiverem 
armazenados no servidor de FTP.



Com a finalidade de elaborar um relatório  acerca do desempenho policial, um agente utilizou o 
Word 2000 e o Excel 2000, em um computador cujo sistema operacional é o Windows 98. A figura 
acima mostra uma janela contendo parte desse documento, com dados referentes à apreensão de 
diversas  drogas  em  1999  e  2000,  organizados  em  uma  planilha  do  Excel  inserida  nesse 
documento. Com relação à figura e à utilização do Windows 98, do Word 2000 e do Excel 2000, 
julgue os itens abaixo:

06. Para incluir uma planilha do Excel em branco no documento em edição, é suficiente adotar o 

seguinte  procedimento: no Word 2000, clicar no menu ; na lista de opções desse menu,

clicar em Objeto; na janela disponibilizada, clicar em Planilha do Microsoft Excel; finalmente, clicar 
em OK.

07. Os valores mostrados nas células de D2 a D9 podem ter sido obtidos ao serem realizadas as 
seguintes ações: na célula D2, digitar =(C2:B2)/C2 e pressionar ENTER; selecionar a célula D2; 
arrastar o canto inferior direito dessa célula até a célula D9 e, em seguida, definir a formatação 
das células selecionadas para número com duas casas decimais.

08. Observa-se da figura que algumas informações contidas na planilha aparecem também no 
texto. Para evitar digitação repetida, o agente tem a opção de armazenar alguns itens na área de 
transferência; para isso, ele poderá, na área de trabalho do Word 2000, selecionar e copiar os 
itens  que  serão  levados  para  a  planilha  e,  na  planilha,  colar  esses  itens  nas  células 
correspondentes.

09. Para  calcular  a  quantidade  total,  em  gramas,  das  drogas  apreendidas  no  ano  2000,  é 

suficiente que o agente clique na célula C2; pressione a tecla ENTER e, mantendo-a pressionada, 

clique na célula C9; finalmente, clicar em . 

Em uma empresa de advocacia, com o escritório-sede no Rio de Janeiro e filiais em sete outras 
capitais - um escritório por capital -, será implantado um sistema de gerenciamento que permita 
armazenar e manipular as informações relacionadas aos processos de seus clientes, tanto os já 
encerrados quanto os em andamento. O sistema deverá funcionar da seguinte forma: em cada 
escritório (da sede ou das filiais) haverá um equipamento (servidor) contendo um banco de dados 
para armazenar todas as informações relativas aos processos específicos daquele escritório; a 
cada servidor, será conectada, por meio de uma LAN, uma quantidade de computadores igual ao 
número de empregados  do escritório,  devendo se formar,  naquele  escritório,  uma Intranet;  o 
acesso às informações de um escritório a partir de outro será realizado por meio da Internet, em 
uma rede dialup, utilizando sistema de segurança específico. O único computador que deverá ter 
acesso direto à Internet é o servidor. A compra de todo o material necessário será realizada em 
uma empresa especializada, que possui as seguintes opções de equipamentos para a venda.

• Opção I - desktop
processador Intel Celeron de 1 GHz
SDRAM de 128 MB de 100 MHz
winchester de 20 GB Ultra ATA
CD-ROM de 48×
placa de vídeo 3D AGP
monitor de 15"
Microsoft Windows Millenium
Microsoft Works 2000



• Opção II - desktop
processador Intel Pentium 4 de 1,5 GHz
SDRAM de 64 MB de 133 MHz
winchester de 20 GB Ultra ATA
CD-ROM de 48×
placa gráfica de 16 MB AGP
monitor de 15"
Microsoft Windows XP
Microsoft Works 2000

• Opção III - desktop
processador Intel Pentium 4 de 2 GHz
SDRAM de 64 MB de 133 MHz
winchester de 20 GB Ultra ATA
DVD de 16×
placa gráfica de 32 MB AGP
monitor de 15"
Microsoft Windows XP
Microsoft Works 2000

• Opção IV - servidor
processador Intel Pentium III de 1 GHz
RAM de 256 MB
winchester de 40 GB IDE ATA

Com base na situação apresentada, julgue os itensque se seguem.

10. Independentemente da configuração das máquinas, se a empresa possui 100 empregados, 
distribuídos entre os escritórios da sede e das filiais, então, para que o sistema de informação que 
se deseja implantar possa funcionar adequadamente, deverão ser adquiridas e instaladas nos 
computadores e servidores, ao todo, 100 placas de fax/modem e 8 placas de rede.

11. Apesar de as opções II e III constituírem configurações de melhor desempenho, comparadas à 
opção I, a escolha da configuração I para a formação da Intranet, ou seja, para uso por parte dos 
empregados da empresa, é mais acertada devido às características do tipo de processamento de 
informação a ser realizado, que exige maior capacidade de armazenamento de dados do que 
velocidade de processamento.

12. Na  configuração  do  servidor  mostrada  na  opção  IV,  a  compra  do  winchester  é 
desaconselhada, já que, sem winchester, a invasão do sistema por hackers seria impossível.

13. Para  o  sistema  funcionar  adequadamente,  os  recursos  do  Windows  98  para  o 
compartilhamento de uma conexão à Internet com vários computadores em uma Intranet podem 
ser utilizados. Nesse caso, cada servidor fará a comunicação com a Internet, e as solicitações de 
outros computadores na rede interna serão direcionadas para a Internet por meio do servidor, que
será o único computador visível à Internet.

14. Uma vez que os computadores serão conectados em rede e, portanto, terão a facilidade de 
acessar e transferir  arquivos entre eles, é recomendável que eles tenham instalados utilitários 
específicos para a Web, como, por exemplo, o Microsoft Access, para a compactação e edição de 
arquivos com imagens.



GABARITO

01. E
Comentários:  O Outlook é um software gerenciador de e-mail e é independente, ou seja, não 
depende do navegador (browser) para funcionar.

02. C
Comentários:  Grupos de discussão são sites ou salas criadas com a finalidade de promover 
debates de um determinado serviço ou produto.

03. C
Comentários: É o canal de bate-papo da Internet, ou protocolo de bate-papo (IRC).

04. C
Comentários:  Telnet  é  um  protocolo  que  permite  que  este  computador  (cliente)  execute 
comandos naquele computador (servidor) à distância.

05. E
Comentários:  Para  fazer  uma transferência  de  arquivo  download  (sentido  servidor-cliente)  o 
usuário deve estar conectado, mas não é necessário o uso de senhas; a descrição da questão 
seria verdadeira se a operação, fosse em um FTP identificado, porém existe o FTP anônimo.

06. C
Comentários:  A sequência está correta. Através do menu inserir  e do item objeto é possível 
inserir objetos vinculados ao ambiente Windows. Na lista que aparece nesta ação encontramos 
todos aplicativos do ambiente Windows.

07. E
Comentários: Esta ação não poderá ser realizada pois existe um erro de sintaxe: não se usa os 
dois  pontos  entre  duas  células  se não  for  utilizada  uma função,  como por  exemplo:  =SOMA 
(C2:D2).

08. C
Comentários:  Tanto no Word quanto no Excel, quando se Copia ou Recorta um item, este irá 
para a área de transferência, podendo ser colado em qualquer lugar. 
Nota: O Office 2000 armazena até 12 itens na área de transferência.

09. E
Comentários: Para realizar esta operação seria necessário selecionar células alternadas, através 
da tecla Ctrl, pois nem todos os itens estão em gramas.

10. E
Comentários: No sistema Intranet todos os usuários de uma rede poderão acessar a internet por 
meio de um servidor, para tanto, cada uma das sete empresas deveria ter um servidor e seriam 
suficientes  sete  modems e  100  placas  de  rede,  um para  cada  computador,  inclusive  para  o 
servidor.

11. E
Comentários:  As duas opções apresentam a mesma capacidade de HD em que os dados são 
armazenados.



12. E
Comentários: A segurança não depende do HD. 

13. C 
Comentários: Os usuários se comunicam com o servidor  e servidor com a internet.

14. E
Comentários: O Access é um gerenciador de banco de dados e não um compactador.


