
INFORMÁTICA

01.  A seqüência correta para desligar um computador executando o sistema operacional Microsoft 
Windows é:
a) botão iniciar, opção desligar, item desligar o computador;
b) botão liga/desliga, botão iniciar, digitar senha de usuário;
c) botão iniciar, opção desligar, item reiniciar o computador;
d) botão desligar, opção desligar o computador, botão reset;
e) botão desligar, opção desligar o computador, botão liga/desliga.

02.  Para  ativar  o  processo  que  procura  o(s)  diretório(s)  onde  um  determinado  arquivo  está 
armazenado no sistema operacional Windows, a opção correta é:
a) painel de controle / item configuração / subitem arquivos e pastas / opção arquivos;
b) painel de controle / item procurar / subitem arquivos e pastas / opção arquivos;
c) botão iniciar / item configuração / subitem painel de controle / opção procurar;
d) comando procurar / item painel de controle / subitem arquivos / opção iniciar;
e) botão iniciar / item Localizar ou Pesquisar / opção arquivos e pastas.

03. Considere as ações abaixo:       
I - selecionar o trecho desejado; 
II - abrir o menu Editar;
III - clicar em Copiar;
IV - clicar em Colar;
V - clicar uma célula;
VI - clicar no documento.

A seqüência  de ações executadas nos dois  aplicativos  para  a  importação  de  dados  de uma 
planilha do Excel para uma tabela em um documento no Word é:
a) I, II, III, IV e V
b) IV, V, IV, III e II
c) I, II, III, VI, II e IV
d) V, I, II, III, VI e III
e) I, IV, V, IV, III e II

04. A letra sublinhada que aparece em cada menu da barra de ferramentas padrão do Microsoft 
Word tem a finalidade de:
a) indicar que o comando é inacessível através de um botão na barra de ferramentas;
b) indicar que o comando está ativo e disponível;
c) informar que existem sub-comandos dentro do menu;
d) marcar a primeira letra de cada comando;
e) possibilita orientação de acesso rápido ao menu através de combinações de teclas.

05.  Ao se navegar pela Internet através do MS-Internet Explorer, algumas vezes o ponteiro do 
mouse toma a forma de uma mão fechada com um dedo indicador apontando. Isso significa que:
a) o computador, neste exato momento, está ocupado com uma outra tarefa;
b) o ponteiro do mouse está sobre um hyperlink de um hipertexto;
c) o ponteiro do mouse está sobre uma tabela;
d) pode ser perigoso clicar neste ponto, sob o risco de ativar (ou “pegar”) um vírus de computador;
e) não significa nada em especial, é apenas uma configuração personalizada do usuário.
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