
Informática

01- No BrOffice, o programa responsável pela edição e gerenciamento de banco de dados, cujo 
programa equivalente no Office é o Microsoft Access, é:
a) Impress
b) Base
c) Calc
d) Writer
e) DataBase

02- Em relação aos conceitos básicos e tecnologias relacionados à Internet,  marque a opção 
INCORRETA:
a) A Internet é uma rede do tipo cliente-servidor, onde a comunicação é requisitada por clientes 
(programas que os usuários utilizam) e mantida/realizada por aplicações servidoras, dedicadas ao 
objetivo de completá-la.
b)  Upload é  o  processo  de  transferência  de  arquivos  do  computador  do  usuário  para  um 
computador remoto.
c)  A linguagem padrão utilizada para criar as páginas da web é o HTML (Hyper Text  Markup 
Language, ou linguagem de marcação de hipertexto).
d)  Download é  o  processo  de  transferência  de  arquivos  de  um  computador  remoto  para  o 
computador do usuário.
e) WWW é o protocolo que possibilita a leitura das páginas da Internet pelos Browsers (programas 
navegadores).

03- A respeito dos conceitos básicos sobre Internet e Intranet, marque a opção INCORRETA:
a) O termo “Cookies” se refere a um vírus que se multiplica muito rapidamente na  Internet e 
destrói arquivos do sistema operacional.
b) O protocolo TCP é o responsável pelo “empacotamento” dos dados na origem para possibilitar 
sua transmissão e pelo “desempacotamento” dos dados no local de destino.
c) A Extranet é uma rede restrita (Intranet) que permite o acesso remoto, através da Internet.
d) O termo “LAN” refere-se a uma rede que liga computadores próximos e podem ser ligados por 
cabos apropriados (chamados cabos de rede) e em alguns casos do modo wireless (sem fio).
e) Também chamados de Browsers, os Navegadores Web são aplicativos úteis na busca, acesso 
e leitura de informações que se encontram na Internet e na Intranet.

04- O Microsoft Internet Explorer 8 é um aplicativo utilizado para navegação de páginas Web e 
também utilizado para transferências de arquivos via protocolo FTP.  Com relação ao Internet 
Explorer 8, marque a opção correta:
a) O Internet Explorer, apesar de ser fabricado pela Microsoft, é classificado como Software Livre.
b) Ao digitarmos o endereço “http://www.empresa.com.br”,  os caracteres “www” representam o 
protocolo que permite a leitura das páginas do referido site. 

c) O botão  , da barra de ferramentas do Internet Explorer 8, permite ao usuário adicionar a 
uma lista de páginas favoritas a página da Web que está sendo exibida no momento.
d) Caso o usuário deseje localizar, no Internet Explorer 8, uma palavra dentro de uma página web 
que  está  sendo  exibida,  basta  que  ele  acesse  a  opção  “Localizar  nesta  página...”  no  menu 
Arquivo.

e) Ao clicar o botão  ,  o Internet Explorer 8 exibirá a página inicial  do navegador, ou seja, 
aquela que é exibida sempre que se inicia o Browser.



05- Considere as afirmações abaixo sobre o navegador Mozilla Firefox:
I. O Firefox é um navegador livre e multi-plataforma desenvolvido pela Mozilla Foundation, com 
ajuda de centenas de colaboradores.
II. Na guia “Principal” da janela “Opções”, localizada no menu Ferramentas, NÃO é possível definir 
a página inicial do navegador.
III. O Firefox tem suporte à navegação através de abas/separadores, o que possibilita a abertura 
de várias páginas em uma única janela do navegador.

IV. Clicando-se o botão , o Firefox retornará para a página anterior à que está sendo exibida.
Podemos afirmar que estão corretas apenas as opções:
a) I e IV.
b) I e III.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) II e III.

Gabarito
01. B
Comentário: 
Cabe aqui uma breve lista de equivalência entre os programas do pacote Office e do BrOffice:
Word – Writer = editores de texto
Excel – Calc = planilhas eletrônicas
Power Point – Impress = editores de apresentações de slides
Access – Base = gerenciadores de bancos de dados
Logo, percebe-se que a resposta correta é a letra B.

02. E
Comentário: 
A única opção que traz uma informação incorreta é a alternativa E, pelo simples fato de que WWW 
não é um protocolo e sim um serviço prestado na Internet que é o de visualização de páginas da 
web. 
O  protocolo  que  possibilita  a  leitura  das  páginas  da  Internet  pelos  navegadores  é  o  HTTP 
(Protocolo de Transferência de Hiper Texto). Logo, a opção E é a resposta da questão.

03. A
Comentário: 
Analisando as opções, teremos:
a) ERRADO. “Cookies” são documentos de poucos Bytes que são armazenados no computador 
do  internauta,  durante  a  visita  a  página.  Nestes  documentos  são  encontrados  informações 
pessoais, preferências e perfil do usuário, bem como o país, ip, senha, nome de usuário, dados de 
formulário e muitas outras informações que são úteis ao servidor.
b) CERTO. O protocolo TCP é o responsável pelo “empacotamento” dos dados na origem para 
possibilitar sua transmissão e pelo “desempacotamento” dos dados no local de destino.
c) CERTO. A  Extranet é um tipo de  Intranet que permite o acesso à distância através de um 
computador que não faz parte da rede, usando recursos da Internet.
d) CERTO. “LAN” significa Local Área Network (rede de área local) e trata de uma rede que liga 
computadores que estão próximos, podendo ser ligados por cabos apropriados (chamados cabos 
de rede) e em alguns casos do modo wireless (sem fio).
e)  CERTO.  Os  Browsers,  ou  Navegadores  Web são  os  programas utilizados  para  realizar  o 
acesso e leitura de informações que se encontram nas páginas da Internet e da Intranet.



04. C
Comentário: 
Analisando os itens, um por um, teremos:
a)  ERRADO.  O  Internet  Explorer  é  fabricado  pela  Microsoft,  mas  NÃO  é  classificado  como 
Software Livre. Trata-se de um Software Proprietário.
b) ERRADO. Os caracteres “www” do endereço “http://www.empresa.com.br”, NÃO representam 
UM protocolo. O protocolo que permite a leitura das páginas web é o “http”. 

c)  CERTO. O botão  ,  da barra de ferramentas do Internet  Explorer 8,  permite ao usuário 
adicionar a uma lista de páginas favoritas a página da Web que está sendo exibida no momento.
d) ERRADO. Caso o usuário deseje localizar, no Internet Explorer 8, uma palavra dentro de uma 
página web que está sendo exibida, basta que ele acesse a opção “Localizar nesta página...” no 
MENU EDITAR.

e) ERRADO. Ao clicar o botão  , o Internet Explorer 8 exibirá a página anterior à que está 
sendo exibida no momento.

05. B
Comentário: 
Analisando os itens, teremos:
I. VERDADEIRO. O Firefox é um navegador livre e multi-plataforma desenvolvido pela Mozilla 
Foundation, com ajuda de centenas de colaboradores.
II. FALSO. Na guia “Principal” da janela “Opções”, localizada no menu Ferramentas, é possível 
sim definir a página inicial do navegador.
III.  VERDADEIRO.  O  Firefox  tem  suporte  à  navegação  através  de  abas/separadores,  o  que 
possibilita a abertura de várias páginas em uma única janela do navegador.

IV. FALSO. Clicando-se o botão , o Firefox carregará novamente a página atual (para garantir 
que está sendo exibida a versão mais recente da página Web atual).
Assim, podemos concluir que a opção correta é a alternativa B.


