
INFORMÁTICA

01. Ao mover o ponteiro do mouse para a esquerda da linha até que assuma a forma de uma seta 
para a direita, clicando-o uma única vez, o MS Word selecionará
a) um parágrafo.
b) um elemento gráfico.
c) um documento inteiro.
d) uma frase.
e) uma linha de texto.

02.  No MS Word, as teclas de atalho do teclado CTRL+P quando utilizadas abrem uma janela 
para
a) imprimir o documento.
b) colar no documento um texto copiado.
c) abrir uma nova pasta e salvar o documento.
d) copiar o conteúdo da tela na área de transferência.
e) imprimir a imagem da tela.

03. O tipo, o tamanho, o estilo e os efeitos aplicáveis nas fontes dos caracteres utilizados nos 
documentos Word podem ser modificados por meio do menu
a) Editar.
b) Configurar.
c) Modificar.
d) Formatar.
e) Ferramentas.

04.  O  método  de  digitar  texto  no  Word  em  que  os  caracteres  no  ponto  de  inserção  são 
substituídos é denominado
a) inserir.
b) editar.
c) localizar e substituir.
d) copiar e colar.
e) sobrescrever.

05. Para diminuir o tamanho da fonte corrente no Word, pode-se usar a combinação das teclas 
CTRL + SHIFT e
a) -
b) F1
c) D
d) Caps Lock
e) <

06. O Excel, em sua forma padrão,
I - cria uma nova pasta de trabalho com três planilhas.
II - cria uma nova planilha com três pastas de trabalho.
III - permite remover planilhas da pasta de trabalho.
IV - permite remover pastas de trabalho da planilha.
V - permite incluir novas planilhas na pasta de trabalho.
VI - permite incluir novas pastas de trabalho na planilha.



Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e V.
b) II e IV.
c) II e VI.
d) I, III e V.
e) II, IV e VI.

07. O    Microsoft    Excel    apresenta    uma   série    de    funções  predefinidas,    onde 
genericamente   uma   função   consiste   em uma   série   de   operações matemáticas que agem 
sobre valores fornecidos pelo usuário. Para utilizar uma função, num determinado conjunto de 
células, devemos realizar os seguintes comandos da Barra de Menu:
a) Inserir - Fórmula - Escolher a função desejada - Especificar os arquivos que farão parte do 
cálculo.
b) Inserir - Célula - Escolher a função desejada - Especificar as células que farão parte do cálculo.
c) Inserir - Função – Escolher o arquivo - Especificar as células que farão parte do cálculo.
d) Inserir - Função – Escolher as células desejadas - Especificar os arquivos que farão parte do 
cálculo.
e)  Inserir  -  Função – Escolher a função desejada -  Especificar  as células que farão parte do 
cálculo.

08. A  fórmula  =$A$11+A12,  contida   na  célula  A10,  quando movida para a célula B10 será 
regravada pelo Excel como
a) =$B$12+B12
b) =$A$11+B12
c) =$B$12+A12
d) =$A$11+A12
e) =$A$10+A11

09. As   células   B1   e   C1   de   uma   planilha   Excel   contendo, respectivamente “Jan” e “Abr”,  
quando arrastadas pela alça de preenchimento para as células D1, E1 e F1, estas últimas ficarão, 
respectivamente, com os conteúdos
a) Jan, Abr e Jan.
b) Jan, Abr e Jul.
c) Fev, Mai e Ago.
d) Mar, Jun e Set.
e) Jul, Out e Jan.

10. A exibição da janela Ir para, na área de trabalho do Excel, pode ser feita pressionando-se a 
tecla
a) F1
b) F2
c) F3
d) F5
e) F6



GABARITO

01. E
Comentário: Um clique na margem esquerda seleciona uma única linha.

02. A
Comentário: Imprimir. Como em todos aplicativos do MS Office.

03. D
Comentário: Comando Formatar, depois Fonte.

04. E
Comentário:  Quando   se   pressiona   a   tecla   INSERT no teclado,   o  MS Word   alterna  
entre   seus   dois modos:  SOBRESCREVER (em que uma letra digitada substitui por cima da 
outra) e INSERIR (quando os caracteres vão sendo adicionados e  empurram os outros).

05. E
Comentário: CTRL+SHIFT+ < serve para diminuir o tamanho da fonte; CTRL+SHIFT+ >  serve 
para aumentá-lo.
06. D
Comentário:  Em  uma Pasta  de  Trabalho  pode-se  conter  várias  Planilhas  (II,  IV  e  VI  estão 
erradas)

07. E
Comentário: Algumas funções precisem de mais dados que apenas as células a serem usadas 
no cálculo, logo a opção mais adequada é a letra E.

08. D
Comentário:  A fórmula foi  MOVIDA (atenção ao enunciado) e quando isso acontece,  não há 
alteração na fórmula.

09. E
Comentário: De Jan a Abr temos 3 meses de diferença, criando, na seqüência, Jul, Out e por fim, 
Jan.

10. D
Comentário: O comando IR PARA é acionado pela tecla F5.


