
INFORMÁTICA

01. Para uma edição rápida do texto, o editor de texto Microsoft Word possui um modo de exibição 
em que alguns elementos do texto – como cabeçalhos e rodapés – não ficam visíveis. Trata-se do 
modo de exibição
a) Estrutura de Tópicos.
b) Layout de Impressão.
c) Rascunho.  
d) Layout da Web. 
e) Leitura em Tela Inteira.

02. Um usuário do Microsoft Word deseja converter em letras maiúsculas uma sentença que antes 
era  composta  de  letras  maiúsculas  e  minúsculas.  Esta  ação  pode  ser  realizada  através  da 
seguinte combinação de teclas:
a) SHIFT e F3.
b) CTRL e +.
c) ALT e A.
d) CTRL e X.
e) SHIFT e seta para cima.

03. O Microsoft Word  possui várias funções que auxiliam o usuário na edição de um texto. Uma 
delas é a função “Ortografia e gramática”, localizada no menu Ferramentas, e que permite ao 
usuário corrigir eventuais erros gramaticais ou de escrita. Quando uma palavra possui uma linha 
verde ondulada abaixo dela, isto pode significar que
a) há um erro de ortografia, ou seja, o Word não reconhece a palavra digitada.
b) a palavra está escrita em outro idioma.
c) a palavra está protegida contra alterações de terceiros.
d) há um erro gramatical, que pode ser de concordância ou de regência por exemplo.
e) o Word foi infectado por um vírus de macro.

04. Considere a barra de ferramentas do BrOffice.Org Writer abaixo:

De acordo com os conhecimentos sobre o Writer,  podemos afirmar que se trata da barra de 
ferramentas
a) padrão, e o botão  é usado para abrir um novo documento em branco.
b) formatação, e o botão  serve para abrir um documento já existente.
c) formatação, e ao clicar o botão , o Writer fará uma pesquisa na Internet sobre o termo que 
foi selecionado no texto.
d) padrão, e o botão  é utilizado para corrigir erros de ortografia e gramática no texto.
e) padrão, e o botão  permite desfazer a última alteração realizada no texto.

05. Com relação aos softwares Windows e Linux, marque a opção correta:
a) Apenas o Windows possui interface gráfica intuitiva.
b) O Linux é um sistema operacional que utiliza apenas a interface gráfica para se comunicar com 
o usuário.
c) Windows é alvo de milhares de vírus e pragas virtuais enquanto que Linux é praticamente 
imune a vírus.



d) O Windows é classificado como software livre enquanto o Linux é um software proprietário. 
e) Tanto o Windows como o Linux são softwares proprietários. 

GABARITO

01. C
Comentário: O modo de exibição que é utilizado para a  edição rápida de um texto,  em que 
alguns elementos do texto – como cabeçalhos e rodapés – não ficam visíveis,  é o modo de 
exibição Rascunho. 
Layout da Web = Mostra como ficaria o documento salvo como uma página da web.
Layout de Impressão = É o mais utilizado pelos usuários. Mostra como ficará na página impressa.
Leitura  em  Tela  Inteira  =  Exibe  o  documento  no  modo  tela  inteira,  maximizando  o  espaço 
disponível para leitura.
Estrutura de Tópicos = Organiza o texto em tópicos e mostra as ferramentas correspondentes.
Portanto, a opção correta é a alternativa C.

02. A
Comentário:  Em qualquer versão do Word, o atalho de teclado usado para converter em letras 
maiúsculas/minúsculas uma sentença, é o SHIFT e F3. Os outros atalhos são usados para:
CTRL e + ⇒ converte o texto em subscrito.
ALT e A ⇒ abre o menu arquivo (Word 2003) ou o Botão Office (Word 2007 em diante).
CTRL e X ⇒ usado para recortar textos ou fragmentos para a área de transferência.
SHIFT e seta para cima ⇒ seleciona o texto que estiver uma linha acima do ponto de inserção.
Com isso, podemos dizer que a resposta correta é a letra A.

03. D
Comentário: Quando uma palavra possui uma linha verde ondulada abaixo dela, significa que á 
um erro gramatical, ou seja, pode ser um erro de concordância, regência etc.
Quando a palavra possui sob ela uma linha vermelha ondulada significa que a palavra não foi 
reconhecida pelo Word no idioma que está configurado. A palavra pode estar em outro idioma ou 
apenas digitada errada.
Logo, podemos afirmar que a resposta correta é a letra D.

04. A
Comentário: Primeiramente, devemos saber que barra representada no enunciado trata-se da 
barra de ferramentas padrão. 
Os botões apresentados nas opções têm as seguintes funções:

 = serve para abrir um novo documento em branco.
 = salva o arquivo no formato PDF.
 = visualizar como sairá impressa a página.
 = exibe a barra de ferramentas desenho.
 = permite copiar a formatação de um texto ou fragmento e aplicá-la em outro.

Com isso, podemos concluir que a alternativa correta é a opção A.



05. C
Comentário: Analisando os itens, teremos o seguinte:
a) Errado. Tanto o Windows como o Linux possuem interface gráfica intuitiva (fácil de usar).
b) Errado. O Linux possui dois tipos de interface: a interface gráfica e aquela em que o usuário 
utiliza apenas comandos para realizar as tarefas (chamada de SHELL).
c) Certo. Devido ao fato de o Windows ser mais difundido no mundo, a maioria dos vírus é criada 
para a plataforma Windows.
d) Errado. Os conceitos estão trocados. O Windows é um software proprietário e o Linux é um 
software livre.
e) Errado. Como foi dito no item d, o Windows é um software proprietário e o Linux é um software 
livre.


