
Continue a se preparar para a prova da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), cujas as 
provas acontecem daqui a menos de um mês. Nesta edição, FOLHA DIRIGIDA publica teste 
com questões de Informática elaborados pelo professor de Informática do Vestconcursos, 
André Alencar.

Soldado PM-DF: resolva exercícios de Informática
Simulado (questões adaptadas da banca FUNIVERSA)

1. O objetivo dos domínios é o de evitar que se utilize o mesmo nome; no Brasil (domínio 
geográfico br), foi adotada uma organização parecida com a da americana. A empresa 
jhdm, com um equipamento de nome www, terá o seguinte domínio: www.jhdm.com.br. 
O domínio de uma instituição governamental ligada a área militar será:

a. .arm

b. .mil

c. .net

d. .exe

e. .gov

2. No ambiente Windows XP, é possível personalizar o ambiente de trabalho e configurar 
uma séria de ajustes do sistema e dos dispositivos para se aproveitar ao máximo o 
ambiente de trablaho. Para realizar essas funcionalidades, podemos utilizar o:

a. Outlook Express.

b. Barra de Tarefas.

c. Painel de Controle.

d. Windows Upgrade.

e. Windows Configure.

3. Assinale a única tarefa que o Firewall do Windows é responsável por executar.

a. Ser um eficiente filtro contra mensagens indesejadas ou não solicitadas do tipo SPAM.

b. Criar um registro de todos os usuários que fizeram o logon na máquina atual para atribuir a 
cada um responsabilidades por tarefas que desempenharam.

c. Detectar e remover softwares espião do tipo keylogger.

d. Ajudar a bloquear vírus para que eles não atinjam o computador.



e. Analisar os arquivos de um pendrive que foi inserido na máquina à procura de trojans.

4. Sobre o uso do Powerpoint e com base na figura abaixo, assinale a alternativa correta.

a. Se pressionarmos a tecla “OK”, o Powerpoint imprimirá os slides da apresentação, inclusive 
os que tiverem sido selecionados como ocultos.

b. Se trocarmos a opção “Imprimir:” de “Slides” para “Folhetos”, o Powerpoint imprimirá os 
slides da apresentação e as anotações do apresentador em uma mesma folha.

c. Se trocarmos a opção “Cor/escala de cinza:” de Cor para “Preto-e-branco puro”, o 
PowerPoint imprimirá somente os slides que não possuírem objetos coloridos.

d. Se aumentarmos o “Número de cópias:” para 6, o PowerPoint imprimirá 6 slides em cada 
página porque a opção “Agrupar” está marcada.

e. Se marcamos a opção “Imprimir em arquivo” será gerado um arquivo PDF da apresentação 
atual.



5. Cada um dos arquivos que se encontra em disco deve ter um nome de referência. Esse 
nome possui uma estrutura definida pelo Windows e deve ser obedecida. Para o nome do 
arquivo, poderemos optar pelas letras, números e símbolos, porém alguns caracteres não 
poderão ser utilizados. Caso o usuário tente nomear um arquivo com algum caractere 
inválido para esse fim o Windows exibirá uma mensagem de erro na tela, alertando o 
usuário que tal caractere (entre outros) não pode ser usado. Dos nomes abaixo, qual é 
inválido?

a. Exercícios

b. Três é maior que cinco

c. Isto é #$%&

d. “NASA”

e. Meu trabalho

Figura para as questões 6 e 7.

6. É possível mudar a cor da fonte no momento de digitação de um texto no Word através 
de:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7. Conforme a figura anterior, é possível criação de índice em um documento de Word, 
através de:

a. . Basta selecionar texto e clicar .

b. . Basta selecionar texto e clicar .



c. Através do menu inserir, índices e selecionar o tipo de índice desejado.

d. . Basta selecionar texto e clicar .

e. . Basta selecionar texto e clicar .

8. A imagem abaixo é de uma tela do software Excel. O cursor esta posicionado na Celula A6. 
Ao se clicar no botão ( ), também chamado de Auto Soma, no canto superior da tela, 
pergunta-se:

I – qual o resultado que será exibido na tela na posição da célula A6?

II – qual a informação que aparecerá na Barra de Formulas?

a. I – “400”; II - “=SOMA(A1:B5)”

b. I – “60”; II - “=SOMA(A5:A6)”

c. I – “200”; II - “=SOMA(A1:A5)”

d. I – “400”; II - “=SOMA(A1:A5)*2”

e. I – “200”; II - “=SOMA(B1:B5)”



9. Ao se registar em um serviço de email, o novo cliente recebe um nome (username), uma 
senha (passaword) e um endereço na Internet. No endereço eletrônico (e-mail), o nome 
do usuário e a identificação do provedor escolhido são separados por:

a. .net.br

b. @

c. www

d. http://

e. fttp://

10. World Wide Web é a designação do conjunto de informações públicas disponibilizadas na 
Internet por meio do protocolo HTTP. É o somatório das informações que podem ser 
acessadas por um browser Web na Internet. Qual das sentenças abaixo não contempla um 
browser WEB.

a. Mozilla FireFox

b. Opera

c. MS Internet Explorer

d. Web Design

e. Google Chrome.

Gabarito:

1 – B

2 - C

3 - D

4 - A

5 - C

6 - E

7 - C

8 - C

9 - B

10 - D


