
INFORMÁTICA

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Windows XP, julgue os itens a seguir.

01.  Na situação da figura mostrada, é correto afirmar que a Barra de status do Windows está 
oculta. Caso se deseje visualizar essa barra, é possível fazê-lo por meio de opção encontrada no 
menu EXIBIR.

02.  O arquivo associado ao ícone   será excluído sem que seja enviado à 
Lixeira do Windows e, portanto, não poderá mais ser recuperado usando-se funcionalidades da 
Lixeira, ao se realizar a seguinte seqüência de operações: clicar o referido ícone; pressionar e 
manter pressionada a tecla SHIFT; teclar DELETE; liberar a tecla SHIFT; na janela disponibilizada 
após essas ações, confirmar a exclusão do referido arquivo.

03. Caso se clique o botão , será criada uma pasta, com nome Nova pasta, contendo uma 
cópia dos dois arquivos mostrados na figura acima.

04. Ao se clicar, sucessivamente, o ícone  e o botão  , será realizada uma 
procura,  no  disco  rígido  do  computador  em  uso,  de  arquivos  do  Word  cujos  nomes  sejam 
formados pelos termos “Relatório”, “mensal” ou “Relatório mensal”.



Considerando a figura  acima,  que ilustra uma janela do Word 2003,  com um documento em 
processo de edição em que a palavra “livros” está selecionada, julgue os itens de 05 a 07.

05. Na situação da janela mostrada, caso os botões   e  sejam clicados, a palavra “livros”, 

que está selecionada, ficará com a fonte no estilo negrito e itálico. Se, a seguir, o botão  for 
novamente clicado, a formatação em negrito da referida palavra será desfeita.

06. As informações apresentadas na janela do Word são suficientes para se concluir corretamente 
que o documento em edição está sendo exibido no Modo de exibição de layout de impressão. 
Caso se deseje alterar o modo de exibição do documento, é possível fazê-lo por meio dos botões 
próximos ao canto inferior esquerdo da janela ilustrada.  Esse procedimento também pode ser 
realizado por meio de opções encontradas no  menu EXIBIR.

07. Ao se clicar o botão , será aberta uma caixa de diálogo denominada Desenho, que permite 
a  criação  de  desenhos  coloridos  complexos,  formados  a  partir  de  combinações  de  figuras 
geométricas elementares.



A figura acima mostra uma janela do Excel 2003, com uma planilha em processo de edição, em 
que os conteúdos de todas as células são números inteiros, sendo essas células formatadas com 
números,  sem  casas  decimais.  Considerando  essas  informações,  julgue  os  itens  seguintes, 
relativos a essa janela e ao Excel 2003.

08.  O conteúdo da célula B2 será exibido como 1,00 ao final da seguinte seqüência de ações:  

clicar a célula B2, clicar duas vezes o botão .

09.  Para se alinhar  à esquerda os conteúdos das células de A1 a B3,  é suficiente realizar a 
seguinte seqüência de ações: aplicar um duplo clique à célula A1; aplicar um duplo clique à célula 

B3; clicar  .

10. As células  C1 e  C2 conterão, respectivamente, os números 14 e 4, após a realização da 
seguinte  seqüência  de  ações:  clicar  a  célula  C1;  digitar  =A1  +  B1  e  teclar  ENTER;  clicar 

novamente  C1; clicar ; clicar C2; pressionar e manter pressionada a tecla CTRL; teclar V;

GABARITO
01. C
Comentário: Como a barra de Status  se localiza na parte inferior da janela e pela figura nota-se 
que ela não está sendo exibida, basta irmos ao menu exibir e escolher a opção barra de status 
que a mesma será exibida na referida janela.

02. C 
Comentário:  Com o procedimento: selecionar o arquivo, pressionar SHIFT, teclar DELETE, soltar 
o SHIFT e confirmar na janela que surge;  o arquivo não será enviado para a lixeira, e sim será 
excluído sem a possibilidade de se recuperar por funcionalidades da lixeira. Para se recuperar tal 
arquivo, teríamos que usar programas especiais que não foram citados na questão e, por isso, 
não vêm ao caso. Questão correta.



03. E
Comentário:  O botão referido não se relaciona com a criação de pastas e sim com a exibição 
das unidades e pastas do lado esquerdo da janela. Isto acarreta a  visualização da hierarquia das 
pastas e unidades do Windows XP.

04. E
Comentário: Ao se clicar no ícone relatório mensal, o mesmo será selecionado e ao se clicar na 
ferramenta pesquisar, será aberta a janela para se efetuar uma pesquisa no computador ou na 
internet. Por isso, não é suficiente selecionar o arquivo antes, e sim após o clique na ferramenta 
pesquisar, devemos digitar a palavra ou a extensão do arquivo desejado para o sistema efetuar a 
pesquisa desejada.

05. C
Comentário: Típica questão do Cespe. Como a palavra livros já se encontra selecionada, seria 
suficiente clicar  nos botões negrito e itálico para aplicar as duas formatações.  E, ao se clicar 
novamente no botão negrito, somente a formatação do negrito será desfeita.

06. C
Comentário:  Questão   que   exige   muita   atenção   do   candidato   porque   na   figura 
mostrada   percebe-se   que   nos   5   botões   de   modos   de visualizações que se encontram na 
parte inferior esquerda da janela, um deles está selecionado (botão que está com uma aparência 
na cor amarela e mais forte que os demais) e é justamente o modo layout de impressão que já 
vem como visualização padrão,   quando se abre um documento do word. E, ao se clicar no menu 
exibir, o usuário terá também os 5 modos de exibições para escolher.

07. E
Comentário:  Tradicional “peguinha” do Cespe, tentar confundir a ferramenta copiar formatação 
com a  inserção de desenho, tudo isto  por ela ter a aparência de um pincel. Esta ferramenta 
apenas copia a formatação que foi aplicada em uma palavra ou fragmento do texto ou o próprio 
texto por  completo para  outra palavra ou fragmento do texto que ainda não tenha a mesma 
formatação.

08. C
Comentário:  Questão que envolve muita atenção por parte do candidato, porque no enunciado 
vem a informação que os números da planilha estão formatados com zero casas decimais. Então, 
quando se clica na célula B2, que exibe o valor 1, e se clica duas vezes no botão aumentar casas 
decimais, serão acrescentadas duas casas decimais na célula. Ou seja,  2 zeros após o número 
que irá se apresentar como 1,00.

09. E
Comentário: Questão errada, porque, se o usuário aplicar um clique duplo na célula, ele entrará 
no modo de edição da célula e não no modo  de seleção. Desta forma, não conseguiria aplicar o 
alinhamento pedido na questão, principalmente em todas as células que foram pedidas.

10. C
Comentário: Umas das mais exigidas do nosso Excel. O procedimento narra a inserção de uma 
fórmula na célula C1, dada por =A1+B1. Esta fórmula  gera o resultado 14 e podemos notar que 
as referências da fórmula estão relativas. Quando copiamos e colamos em uma outra célula a 
fórmula dada na questão, a mesma será alterada de acordo com as colunas e linhas da planilha. 
Desta forma, como a fórmula foi copiada de C1 para C2, nota-se que houve uma movimentação 
da linha 1 para a linha 2 e nenhuma coluna foi movimentada. Diante disto, a fórmula passará a ser 
=A2+B2, que gera o resultado 4.


