
INFORMÁTICA

01. O painel de controle é uma pasta do Windows que permite personalizar as configurações do 
sistema. Dentre as opções apresentadas abaixo, qual delas não é um item presente no painel de 
controle do Windows XP/Vista?
a) Opções Regionais e de Idiomas.
b) Mouse.
c) Adicionar Hardware.
d) Windows Explorer
e) Central de segurança.

02. Observe a janela do Windows Explorer abaixo:

Com relação a figura mostrada e ao Windows XP/Vista, assinale a opção correta:
a) O item                                  é uma pasta, que pode ser utilizada para armazenar arquivos de 

gerados em quaisquer aplicativos.

b) O item                           é uma pasta em que se pode armazenar documentos e outras pastas.

c) Ao selecionar o item                               e teclar CTRL + X, ele será enviado automaticamente  

para a lixeira.

d) Ao se clicar o botão         , a janela do Windows Explorer será fechada.

e) Para selecionar todos os itens da janela basta pressionar a combinação de teclas ALT + A.

03. Uma das novidades que revolucionaram os sistemas operacionais foi a tecnologia plug and 
play. Supondo que um usuário conectou um teclado com esta tecnologia (plug and play) em um 
computador com sistema operacional Windows e com hardware que suporta essa tecnologia.
Para utilizar o dispositivo em questão, este usuário deverá fazer o seguinte:
a) Reiniciar o sistema operacional.
b) Reiniciar o sistema operacional e configurar a memória ROM.
c) Realizar logoff e, depois, login.
d) Não realizar nenhum procedimento, pois com a tecnologia plug and play, o dispositivo será 
automaticamente reconhecido pelo sistema operacional.
e) Configurar o BIOS para que o teclado utilize os recursos corretos, sem conflitos.



04. Considerando o Microsoft Word, é correto afirmar que:
a) Se a régua não estiver sendo visualizada no documento, basta clicar no menu Exibir, clicar em 
Barra de ferramentas e clicar em Régua.
b) Na barra de ferramentas Formatação temos a um conjunto de ferramentas que permite corrigir 
a ortografia do texto em edição.
c) O botão N, existente na barra de ferramentas, ativa o teclado numérico do computador.
d) Para inserir uma caixa de texto, basta ir ao menu Formatar e clicar em Inserir caixa de texto.
e) Para acrescentar um cabeçalho e rodapé ao documento em edição, basta utilizar o menu Exibir.

05. Observe a figura abaixo:

A figura mostra uma janela do Internet Explorer, em que uma página da Web está sendo exibida. 
Com relação a essa figura e aos conceitos relacionados à Internet, marque a opção ERRADA:
a) A seqüência de caracteres http://www.google.com.br é um exemplo de URL. Nessa seqüência, 
http é o nome de um protocolo usado na Internet.
b) Observando a figura, é correto afirmar que, ao clicar o botão        , será mostrada a página 
inicial do navegador, ou seja, a primeira página mostrada toda vez que se inicia o navegador.

c)  O botão         permite  que  o  usuário  retorne à  página da Web que havia  sido exibida  
anteriormente à página atual.
d) Ao se clicar o botão        , à direita do botão       , o IE7 será fechado e a conexão entre o  
computador em uso e a Internet será finalizada.

e) Quando clicamos o botão        , será aberta uma lista com os arquivos adicionados como 
favoritos pelo usuário.



GABARITO

01. D
Comentários:  A única opção que não se encontra na pasta Painel  de Controle  do Windows 
XP/Vista é o Windows Explorer. Este item está localizado na pasta Acessórios. Os outros itens 
(Opções Regionais e de Idiomas, Mouse, Adicionar Hardware e Central de segurança) estão todos 
localizados no Painel de Controle. Daí, a alternativa correta é a letra D.

02. B
Comentários:
a) FALSO. O item                                  é um arquivo do Word.

b) VERDADEIRO. O item                    é uma pasta em que se pode armazenar documentos e 
outras pastas.
c) FALSO. Ao selecionar o item                                  e teclar CTRL + X, ele será “recortado” para  
a área de transferência ao invés de ser enviado para a lixeira.

d) FALSO. Ao se clicar o botão        , nós voltaremos para o diretório anterior (Usuários) ao que  
está sendo exibido (Pessoal).
e) FALSO. O atalho correto para selecionar todos os itens da janela CTRL + A.

03. D
Comentários: A tecnologia ligar e usar (em inglês: Plug and Play ou ainda, PnP), foi criada com o 
objetivo  de  fazer  com  que  o  computador  reconheça  e  configure  automaticamente  qualquer 
dispositivo que seja instalado, facilitando a expansão segura dos computadores e eliminando a 
configuração manual. Esta tecnologia está presente nas versões do Windows desde o Windows 
95.

04. E
Comentários: 
a) FALSO. Para mostrar a régua, basta clicar no menu Exibir e, em seguida, clicar em Régua.
b)  FALSO. A ferramenta  que  permite  corrigir  a  ortografia  do  texto  em edição  está  no  menu 
Ferramentas.
c) FALSO. O botão N, existente na barra de ferramentas, ativa o formato negrito ao texto.
d)  FALSO. Para inserir uma caixa de texto, basta ir ao menu Inserir e clicar na opção caixa de 
texto.
e)  VERDADEIRO. Para acrescentar  um cabeçalho e rodapé ao documento em edição,  basta 
utilizar o menu Exibir e clicar a opção Cabeçalho e rodapé.

05. E
Comentários: Esta questão é uma pegadinha!! Cuidado!! Primeiro a questão fala para marcar a 
opção  ERRADA.  Segundo,  a  opção  errada  tem apenas  um pequeno  erro,  que  pode  passar 
desapercebido pelo candidato.
A pasta Favoritos,  representada pelo  botão ,  armazena as “páginas web” adicionadas como 
favoritas pelo usuário, e não os “arquivos” favoritos! Portanto a opção errada é a letra E.


