
Informática

01- A figura a seguir  mostra uma parte da tela do MS-Word 2010. Assinale a alternativa que 
identifica o botão que permite aplicar o efeito sobrescrito.

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

02- No MS-Word 2010, o botão tem como função: 
(A) Limpar a formatação
(B) Copiar a formatação
(C) Mudar a fonte
(D) Aumentar e diminuir fonte
(E) Alternar entre maiúsculas e minúsculas

03- A figura mostra as planilhas JAN e FEV pertencentes ao mesmo arquivo feito com o MS-Excel 
2010, a partir da sua configuração padrão.

Uma planilha LUCRO TOTAL também foi construída e deve apresentar em sua célula D4 o lucro 
total  das  vendas de jan  e  fev.  Para  isso,  baseando-se nas planilhas  apresentadas,  deve ser 
inserida na planilha LUCRO TOTAL a seguinte fórmula:
(A) =JAN!E3+FEV!E3
(B) =E3+E3
(C) =LUCRO TOTAL(JAN!E3+FEV!E3)
(D) = JANE3+FEVE3
(E) =JAN$E3+FEV$E3
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04-  No MS-Excel 2010 foi construída uma planilha de acordo com a Figura I apresentada e, a 
partir dela foi gerada a tabela apresentada na Figura II com dados dessa planilha.

Figura I

Figura II

Neste caso, foi usado para selecionar os dados da tabela da Figura II o recurso de:
(A) AutoFiltro
(B) Comparar
(C) Validação
(D) Tabela
(E) Tabela dinâmica

05- No MS-PowerPoint 2003, ao inserir um botão de ação, o usuário tem várias opções. Observe 
os vários botões de ação apresentados na figura abaixo:

 
O 3º  botão apresentado (da esquerda para a direita)  vem com a seguinte ação previamente 
configurada:
(A) Voltar ou Anterior.
(B) Início.
(C) Avançar ou Próximo.
(D) Fim.
(E) Página Inicial.



Gabarito
01. C
Comentário: O botão que permite aplicar o efeito sobrescrito é o item III. I – Sublinhado, II – 
Subscrito, IV – Aumentar fonte, V – Diminuir fonte.

02.  A
Comentário: Encontrado no grupo Fonte da guia Página Inicial, o botão  Limpar Formatação. 
limpa toda a formatação do texto selecionado.

03.  A
Comentário: Trata-se de um vínculo entre planilhas da mesma pasta de trabalho do Excel. Para 
transportar os valores das planilhas do mesmo arquivo deve-se indicar na fórmula o nome das 
planilhas colocando, como no exemplo em questão =JAN! para indicar a planilha de onde se está 
retirando a informação e logo em seguida a indicação da célula que contém o valor desejado, E3. 
A soma dos valores então deverá ser indicado pela fórmula =JAN!E3+FEV!E3 ou também pode 
ser escrita com a função Soma =SOMA(JAN!E3;FEV!E3).

04. E
Comentário: O recurso Tabela Dinâmica permite a apresentação dos dados de diversas formas, a 
partir  de uma mesma base de informação.  É uma tabela interativa,  criada em outra planilha, 
utilizada para resumir e analisar dados de uma lista já existente. Colunas ou linhas de dados 
podem ser invertidos automaticamente  pelo usuário, criando novas versões do relatório.

05. B
Comentário: O botão de ação mencionado na questão tem como função ir  para o  início da 
apresentação.


