
INFORMÁTICA

01. No MS Excel 2000, uma célula selecionada normalmente será preenchida, ao clicar no botão 
AutoSoma, com uma fórmula no formato:
a) =SOMA(célula_m ; célula_n)
b) =SOMA(célula_m : célula_n)
c) =célula_m + célula_n
d) =AUTOSOMA(célula_m ; célula_n)
e) =AUTOSOMA(célula_m : célula_n)

02. Dadas as células de uma planilha eletrônica: A1 = 8, B1 = 32 e C1 = 4 O valor resultante na 
célula D1, que contém a fórmula A1+B1/C1^2, será
a) 2,5
b) 10
c) 72
d) 100
e) 256

03. A  troca  de  mensagens  entre  dois  usuários  do  correio  eletrônico  exige  a  utilização  de 
aplicativos cliente de e-mail e protocolos de comunicação. Ao enviar uma mensagem o correio 
eletrônico  utilizará  um aplicativo  cliente  de e-mail  e  o protocolo  _______ para  depositá-la  no 
servidor de e-mail do destinatário. A transferência de mensagens recebidas entre o servidor e o 
cliente de e-mail   requer   a   utilização   de   outros   programas   e   protocolos,   como   por  
exemplo   o protocolo _______. Para completar corretamente o texto acima as lacunas devem ser 
preenchidas, respectivamente, por:
a) SMTP IMAP
b) IMAP POP
c) MUA SMTP
d) POP IMAP
e) MTA SMTP

04. Em uma página aberta no Internet Explorer, após “clicar” com o mouse dentro da página, o 
profissional pressiona uma combinação de teclas CTRL+F. Com esta operação ele pretende:
a) fazer a correção ortográfica no texto da página presente.
b) abrir o menu de opções da Internet.
c) exibir a barra de ferramentas.
d) exibir codificação Europeu ocidental (Windows).
e) localizar uma palavra ou um texto na página presente.

05. No   serviço   de   correio   eletrônico   utilizando   o   MS-Outlook   Express,   a entrega das  
mensagens é realizada normalmente pelo protocolo:
 
a) SNMP. 
b) SMTP. 
c) POP3. 
d) IMAP4.  
e) X.500.



GABARITO

01. B
Comentário: Por padrão, o comando AUTOSOMA cria uma função SOMA (mas pode criar outras 
também)   apontando   para   um   intervalo   (com  dois pontos :)   ou   seja,   algo   como 
=SOMA(B1:B10)

02. B
Comentário:  Na fórmula A1+B1/C1^2 calcula-se primeiro o C1^2 (C1 elevado a 2) que dá 16, 
depois divide-se o B1/16 que dá 2... Por último, soma-se A1+2... Resultando em 10. Caso você 
tenha somado antes de dividir, deu 40/16 = 2,5... Atenção a pegadinha!

03. A

04. E
Comentário: CTRL+F é o comando Localizar nesta página (para encontrar palavras em um texto)

05. C
Comentário:  Portanto, quem faz a entrega ao usuário por padrão, no Outlook, é o POP3 (ou 
POP).


