
INFORMÁTICA

01. Analise  as  linhas  da  tabela  abaixo,  que  lista  algumas  teclas  de  atalho  e  comandos  do 
Microsoft Word e do BROffice Writer.
Tecla de Atalho.....no Microsoft Word.....no BROffice Writer
1.CTRL+P.............Imprimir....................Imprimir
2.CTRL+N.............Negrito.....................Novo Documento
3.CTRL+A.............Selecionar Tudo.............Selecionar Tudo
4.CTRL+B.............Salvar......................Negrito
5.CTRL+S.............Sublinhado..................Salvar
6.CTRL+T.............Selecionar Tudo.............Selecionar Tudo
7.CTRL+U.............Substituir..................Substituir
8.CTRL+L.............Localizar...................Alinhar à Esquerda
9.CTRL+Z.............Desfazer....................Desfazer
10.CTRL+R............Refazer.....................Refazer

Considerando-se a tecla de atalho descrita na primeira coluna e os comandos respectivamente 
colocados na segunda e na terceira colunas, estão verdadeiramente associadas as informações 
descritas nas linhas:
a) 1, 2, 3 e 4, somente.
b) 1, 2, 4, 5, 8 e 9, somente;
c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, somente;
d) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
e) 2, 3, 4 e 9, somente;

02. Com relação ao Microsoft Word e o BROffice Writer, é incorreto afirmar que:
a)  O  comando  Formatar  /  Fonte,  existente  no  Word,  é  semelhante  ao  comando  Formatar  / 
Caractere, do BROffice Writer.
b) Algumas das teclas de atalho existentes nos dois programas são associadas a acomandos 
difrentes,  mas  existem exceções,  como o  comando  Itálico,  que,  em ambos  os  aplicativos,  é 
acionado pelo atalho CTRL+I.
c) Normal, Layout de Impressão, Layout da Web e Estrutura de Tópicos são os modos de exibição 
comuns a ambos os programas. Esses comandos se encontram no menu Exibir.
d) O BROffice Writer não dispõe de todos os recursos existentes no menu Janela do Word, como 
o comando para Dividir a janela do documento.
e) O comando Editar/Localizar e Substituir do BROffice Writer é equivalente ao comando Editar / 
Substituir do Word.

03. 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.

04. 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

05. Um ambiente de correio eletrônico:
a) permite que determinado usuário compartilhe a mesma mensagem de correio eletrônico 
em distintas máquinas através do protocolo POP.
b) tradicional não oferece grande segurança, visto que o conteúdo de mensagens pode ser obtido 
através da captura de pacotes no meio físico.
c) permite que determinado módulo servidor comunique-se com outro módulo servidor de correio 
da rede através do protocolo POP.
d)  associado   a   um   servidor   Web   não   permite   que   uma  mensagem  possa  ser  
visualizada através de um navegador.
e) funciona apenas em redes Internet, não sendo possível sua utilização em redes Intranet.

06. Em   uma   rede   de   computadores,   as   regras   e convenções utilizadas na “conversação” 
entre computadores são usualmente chamadas de:
a) protocolos. 
b) topologias. 
c) arquiteturas. 
d) drivers. 
e) links.

07.  A fim de atribuir  níveis de segurança a zonas da internet,  tais como Intranet local e sites 
restritos, entre outras, 
solicita-se que o Internet Explorer, versão 6, seja configurado para tal. Uma das formas de realizar 
essa operação é por meio do acesso à janela:
a) Segurança, dentro de Opções da Internet no menu Ferramentas.
b) Windows Update, mediante o acionamento do menu Arquivo.
c) Configurações de Web, dentro de Opções da Internet no menu Exibir.
d) Barra de ferramentas, no menu Editar.
e) Propriedades, dentro de Opções da Internet no menu Ferramentas.

08. Observe as seguintes definições:
I - Aplicativo Web específico para uso interno de uma corporação.
II - tráfego Web, comumente no padrão: xxxxxxx@yyyyyyyy.com.br.
III - tráfego Web, comumente no padrão: http://www.xxxxxxxxxx.com.br.

Correspondem, respectiva e conceitualmente, às definições acima
a) Intranet; endereço de site da Web e hipermídia.
b) MS-Word; endereço de site Web e hipertexto.
c) Internet; hipermídia e endereço de correio eletrônico.
d) Intranet; endereço de correio eletrônico e endereço de site Web.
e) MS-Excel; Internet e endereço de correio eletrônico.

09. Um firewall tradicional:
a) permite realizar filtragem de serviços e impor políticas de segurança.
b)  bem  configurado  em  uma  rede  corporativa  realiza  a  proteção  contra  vírus,  tornando-se 
desnecessária a aquisição de ferramentas antivírus.
c) protege a rede contra bugs e falhas nos equipamentos decorrentes da não atualização dos 
sistemas operacionais.



d) evita colisões na rede interna e externa da empresa, melhorando, com isto, o desempenho do 
ambiente organizacional.
e) deve ser configurado com base em regras permissivas (todos podem fazer tudo o que não for 
proibido),   restringindo-se   acessos   apenas   quando   necessário,   como   melhor   política   de  
segurança.

10. Programa   malicioso   que,   uma   vez   instalado   em   um microcomputador,   permite   a 
abertura   de   portas,  possibilitando   a   obtenção   de informações não autorizadas, é o:
a) Firewall.
b) Trojan Horse.
c) SPAM Killer.
d) Vírus de Macro.
e) Antivírus.

GABARITO

01. B
Comentário: Somente as sequências 1, 2, 4, 5, 8 e 9 estão corretas

02. C
Comentário: A opção incorreta como pede a questão.

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

04. A
Comentário: Calc é a opção correta.

05. B
Comentário: Sim, os e-mails podem ser capturados com facilidade por meio de Sniffers.

06. A
Comentário: Protocolos.  Assim  como  nós  seres  humanos  temos  idioma,  os  computadores 
“conversam” usando protocolos.

07. A

08. D

09. A

10. B
Comentário: Cavalo de Tróia


