
INFORMÁTICA

01. A figura abaixo mostra uma caixa de envio de mensagem do Outlook Express 6. 

São feitas as seguintes afirmativas:
I - É possível dizer que a mensagem possui um arquivo anexo;
II  -  É  possível  dizer  que  o  destinatário  fulano@ig.com.br,  não  saberá  que  a  destinatária 
alfrozina@yahoo.com.br, também receberá esta mensagem;
III - É possível dizer que a destinatária  alfrozina@yahoo.com.br  não saberá que o destinatário 
fulano@ig.com.br, também receberá esta mensagem;

IV - O botão         permite definir uma prioridade para a mensagem.

Analisando as alternativas, é correto afirmar que:
a) I, III e IV estão corretas
b) II e IV estão corretas 
c) I e IV estão corretas
d) I e III estão corretas
e) I, II e IV estão corretas 

02. A figura abaixo mostra um texto, gerado no Microsoft Word,
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Ao se aplicar um clique duplo entre as letras R e J do trecho MP/RJ (2007) – Texto 1, do texto 
apresentado na tela do Word:
a) MP/RJ será selecionada
b) RJ será selecionada
c) MP/RJ (2007) será selecionado
d) MP/RJ (2007) – Texto 1 será selecionado
e) O texto todo será selecionado

03. Ainda com relação à figura da questão anterior, marque a alternativa correta:
a) No trecho MP/RJ (2007) – Texto 1, ao se clicar logo após o  J, e pressionar a tecla  Ctrl  em 
conjunto com a tecla BackSpace, MP/RJ será apagada.
b) Pressionar a tecla  Ctrl  e dar um clique (com o botão esquerdo do mouse) sobre o trecho 
MP/RJ (2007) – Texto 1, fará com que todo o texto seja selecionado.
c) Clicar na última linha do texto, logo após o ponto final e pressionar a tecla Shift em conjunto 
com a tecla Enter, fará com que seja inserida uma quebra automática de texto.
d) Para selecionar o trecho  MP/RJ (2007) – Texto 1, é suficiente clicar sobre a palavra  Texto, 
pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, teclar End, e, em seguida liberar a tecla Ctrl.
e) Para selecionar todo o texto é suficiente pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, teclar A, 
e, em seguida liberar a tecla Ctrl.

04. Com relação ao MS Word 2003, observe a caixa de diálogo abaixo:

A largura em centímetros, da área de texto de uma página A4 (21cm por 29,7cm) no modo retrato,  
configurada de acordo com esta caixa de diálogo, é:
a) 15,5
b) 17,5
c) 16,5
d) 16
e) 12
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05.  Na caixa de diálogo  Fontes  do menu  Formatar é  possível  aplicar  vários efeitos ao texto. 
Marque a alternativa que indica os efeitos que podem ser aplicados.
a) Tachado, Subscrito, Relevo
b) Sobrescrito, Bolha, Contorno
c) Versalete, Pontilhado, Tachado duplo
d) Subscrito, Todas em maiúsculas, Névoa
e) Sombra, 3D, Sobrescrito

GABARITO

01. E
Comentário: I - Certa
II - Certa. O endereço de alfrozina@yahoo.com.br, encontra-se no campo Cco, que indica Cópia 
oculta. Os endereços digitados neste campo ficam ocultos para os outros destinatários.
III - Errada. A destinatária  alfrozina@yahoo.com.br  saberá que o destinatário  fulano@ig.com.br, 
também receberá esta mensagem;
IV - Certa. Botão Prioridade que pode ser Alta, Baixa ou Normal

02. B
Comentário: Somente RJ será selecionada, porque há uma barra que divide as palavras.

03. C
Comentário: a) Errada. Será apagada apenas a palavra RJ
b) Errada. Para selecionar o texto todo o atalho é Ctrl + T.
c) Certa. Este atalho permite quebrar o texto dentro do mesmo parágrafo.
d) Errada. Este atalho leva o cursor do mouse para o final do documento.
e) Errada. Para selecionar tudo no Word, o atalho é Ctrl + T.

04. A
Comentário: Somam-se os valores das margens direita e esquerda, mais o valor da medianiz e 
subtrai-se do valor da largura da página A4.

05. A
Comentário: Não existem os efeitos: Bolha, Pontilhado, Névoa e 3D nesta caixa de diálogo.
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