
INFORMÁTICA

01.  Um usuário  digitou  um texto  no  Word do  pacote  MSOffice  2010BR.  Nesse  trabalho,  ele 

selecionou o primeiro parágrafo e clicou, por meio do mouse, no ícone . Nessas condições, 
verifica-se que foi aplicado ao primeiro parágrafo um tipo de alinhamento conhecido por:
a) Normal
b) à esquerda
c) centralizado
d) justificado

02. Um usuário digitou um texto no Writer do pacote BrOffice. Durante a elaboração do trabalho, 
selecionou o título e, em seguida, pressionou Ctrl+E, que corresponde à:
a) Alinhar à esquerda  
b) Alinhar à direita  
c) Centralizar 
d) Justificar  

03. Um usuário, durante um trabalho de digitação no Word, em português, executou os seguintes 
procedimentos:
I – Levou o cursor do mouse para o início do texto e pressionou uma determinada tecla, que 
resultou  no  aparecimento  de  uma  janela  associada  à  tarefa  de  verificação  de  ortografia  e 
gramática.
II – Em seguida, esse usuário selecionou uma parte do texto e executou o atalho de teclado que 
tem  por  significado  Copiar  e,  levando  o  cursor  para  o  início  do  documento,  pressionou 
simultaneamente as teclas Ctrl+V.
A tecla mencionada em I e o atalho de teclado mencionado em II são, respectivamente:
a) F7 e Ctrl+X  
b) F7 e Ctrl+C  
c) F7 e Ctrl+Y  
d) F5 e Ctrl+Z

04.  Observe a figura abaixo, que destaca três ícones representantes de recursos do MS Office 
Word 2007 Br.

Os ícones I, II e III identificam, respectivamente, as seguintes ferramentas:
a) realçar, subscrito, mostrar tudo.
b) realçar, sobrescrito, mostrar tudo.
c) cor do sublinhado, subscrito, parágrafo.
d) cor do sublinhado, sobrescrito, parágrafo.



05. Um usuário digitou um texto no Writer do pacote BROffice.org 3.3 e, durante a atividade, clicou 

nos ícones  e  , respectivamente, com os seguintes objetivos:
a) visualizar impressão e desenhar tabela
b) visualizar impressão e desenhar
c) visualizar página e editar
d) visualizar página e desenhar

GABARITO

01. D
Comentário: O alinhamento aplicado no parágrafo selecionado foi justificado, que alinha o texto à 
margem esquerda e à margem direita.

02. C
Comentário: O atalho para centralizar o texto, tanto no Word, quanto no BrOffice Writer é Ctrl+E. 
Alinhar à esquerda (Ctrl+L), alinhar à direita (Ctrl+R) e Justificar (Ctrl+J).

03. B
Comentário: O atalho para ortografia e gramática é F7. Este é um atalho considerado universal, 
ou seja, na maioria dos programas executa a mesma função. Ctrl+C, copia o texto selecionado e 
Ctrl+V cola o conteúdo copiado.

04. A
Comentário: Os três ícones correspondem respectivamente às ferramentas realçar (para realçar 
o texto com a cor escolhida), subscrito (para rebaixar um caractere), mostrar tudo (para mostrar 
caracteres não imprimíveis no texto, como marcas de parágrafo, de espaço, tabulação, etc.

05. C
Comentário:  Os ícones correspondem respectivamente às ferramentas visualizar página (para 
visualizar como a página está) e editar (para editar um documento que esteja com o atributo de 
somente leitura, permitindo modifica-lo).


