
INFORMÁTICA

01.  No uso dos recursos da internet, um usuário fez a transferência de um arquivo da Internet 
para o seu computador pessoal. De forma semelhante, ele precisou baixar uma atualização do 
antivírus. Essas atividades são conhecidas, tecnicamente, pelo termo:
a) partição 
b) upload 
c) backup
d) download

02. Atualmente, quando se utiliza um browser para navegação em sites na internet, é comum a 
realização de buscas na execução de pesquisas. Dois motores de busca muito utilizados são 
conhecidos por:
a) Google e Orkut
b) Gmail e Orkut
c) Bing e GMail      
d) Google e Bing

03. Existe uma pasta no Outlook responsável por armazenar as mensagens que estão sendo 
enviadas pelo usuário no exato momento do envio. Após a mensagem ter seguido seu destino, ela 
sai imediatamente desta pasta que tem o nome de:
a) Caixa de Entrada         
b) Caixa de Saída
c) Itens enviados  
d) Rascunho

04. Atualmente, a preocupação com a segurança de sistemas, de equipamentos, em redes e na 
internet, tem crescido em importância. Constitui um exemplo de segurança lógica:
a) Emprego de estabilizador e/ou no-break.
b) Emprego de ambiente climatizado para os servidores de redes de computadores.
c) Uso de antivírus e atualização do mesmo.
d) Uso de câmeras de segurança na empresa.

05. A respeito das extensões de arquivos,  podemos dizer que os formatos para figuras estão 
listados na opção:
a) .JPG e .PPT
b) .PPTX e .AVI
c) .DOCX e .XLSX
d) .TIF e .GIF



GABARITO

01. D
Comentário:  A termo  download  significa  baixar  arquivos  da  Internet  para  o  computador  do 
usuário,  já  o  termo upload  é  o  contrário,  pois  permite  ao  usuário  transferir  arquivos  do  seu 
computador para a Internet. Backup é cópia de segurança e partição é o nome que se dá a uma 
parte do HD, que pode ser dividido em várias partes.

02. D
Comentário:  Dois motores de busca muito utilizados, ou seja, provedores de busca na Internet 
são o Google e o Bing. Orkut é rede social, Gmail é o Webmail do Google.

03. B
Comentário: A caixa de saída abriga as mensagens enquanto elas estão sendo enviadas, apõs o 
envio as mensagens não se encontram mais nela, indo para a pasta Itens enviados.

04. C
Comentário: A segurança lógica consiste na instalação de programas de computador para fazer a 
segurança dos dados  do sistema e da  rede.  Outros  equipamentos  de segurança podem ser 
utilizados, mas os citados constituem meios físicos de proteção.

05. D
Comentário:  As  extensões  .JPG,  .TIF  e  .GIF  são  de  imagens.  A  extenção  .PPTX  é  do 
PowerPoint, .DOCX (Word), .XLSX (Excel), .AVI (Vídeo).


