
INFORMÁTICA

01. Ao ligarmos o computador, uma série de testes é feita na máquina para constatar que todos os 
seus componentes estão funcionando.  O sistema básico de entrada/saída,  executado por  um 
computador sempre que este é ligado, é denominado de:
a) Windows 
b) MS DOS
c) BIOS 
d) ROM
e) RAM

02. Observe a janela do Windows Explorer do Windows Vista abaixo:

Quanto ao sistema operacional Windows Vista e ao Windows Explorer, assinale a opção correta.
a) No Windows Explorer,  a pasta Painel de controle contém todos os arquivos criados com o 
Microsoft Office.
b) É possível renomear um arquivo no Windows Explorer quando referido arquivo estiver aberto.
c) Se um usuário deseja localizar arquivos armazenados no próprio computador, deverá utilizar o 
sítio de busca Google, pois é uma excelente ferramenta para pesquisar arquivos em máquinas 
ligadas à Internet.
d) Para se obter a listagem completa dos arquivos salvos em um diretório, exibindo-se tamanho, 

tipo e data de modificação, deve-se selecionar Detalhes em                                  . 

e) Os símbolos             à esquerda das pastas, na parte esquerda da janela, significam que estas 

estão vazias e que contém arquivos, respectivamente.



03.  Considere a seguinte planilha do Microsoft Excel que representa a quantidade de máquinas 
compradas por uma empresa nos meses indicados:

Avalie as afirmativas a seguir.
I - Se selecionarmos a célula A3 e clicarmos o botão        da barra de ferramentas do Excel, o  
texto “Alfa” será sublinhado.
II  -  Se a  célula  D4 estiver  selecionada e  o  botão     da  barra  de ferramentas do Excel  for 
pressionado, o valor apresentado pela célula D4 será 2.
III - Se a célula E3 estiver selecionada e pressionarmos o botão       da barra de ferramentas do 
Excel, o valor apresentado pela célula E3 será 1500%.

Com relação ao Microsoft Excel, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) III, apenas.
b) II, apenas.
c) I, apenas.
d) I, II e III.
e) I e II, apenas.

04.  Protocolo é um conjunto de regras e padrões que controlam e possibilitam uma conexão, 
comunicação  ou  transferência  de  dados  entre  dois  sistemas  computacionais.  O  protocolo 
responsável pelo recebimento de mensagens de e-mail é o:
a) POP3
b) SMTP
c) http
d) FTP
e) TELNET



05. A figura abaixo que representa a caixa de diálogo “Opções da Internet” do navegador Internet 
Explorer:

Esta caixa de diálogo pode ser aberta, no Internet Explorer, através do menu:
a) Arquivo.
b) Ferramentas.
c) Exibir.
d) Editar. 
e) Favoritos.

GABARITO

01. C
Comentário:  O BIOS é um programa de computador pré-gravado na memória ROM (firmware) 
executado pelo computador quando este é ligado. O BIOS é responsável pelo suporte básico de 
acesso ao hardware, e também por iniciar a carga do sistema operacional. A sigla BIOS vem do 
inglês e significa “Basic Input/Output System” ou “Sistema básico de entrada e saída”.

02. D
Comentário:
a)  FALSO. No Windows Explorer, a pasta Painel de controle contém ferramentas que ajudam a 
personalizar as configurações do sistema, e não arquivos do Office.
b) FALSO. Não é possível renomear um arquivo no Windows Explorer enquanto referido arquivo 
estiver aberto.



c) FALSO. Se um usuário deseja localizar arquivos armazenados no próprio computador, deverá 
utilizar a ferramenta pesquisar. O sítio de busca Google é uma ferramenta utilizada para realizar 
pesquisas em outros sítios da web.
d)  VERDADEIRO.  Para  exibir  as  características  de  todos  os  arquivos  de  uma  pasta  como: 
tamanho, tipo e data de modificação, basta escolhermos a opção Detalhes nas opções de Modos 
de Exibição. 
e) FALSO. Ambos os símbolos  e  à esquerda das pastas, na parte esquerda da janela, significam 
que as pastas têm outras pastas (subpastas) dentro delas. O símbolo  significa que a pasta está 
aberta e o símbolo  significa que a pasta está fechada. A ausência destes dois símbolos do lado 
esquerdo das pastas não significa que a pasta está vazia, e sim que apenas elas não possuem 
subpastas.

03. A
Comentário:
I – FALSO. O botão        , indicado no item, serve para mudar a cor da fonte e não para sublinhá-
la.
II – FALSO. O botão        é utilizado para diminuir a quantidade de casas decimais de um número, 
se houver. Como o número apresentado na célula D4 (20) não tem casas decimais, pois é inteiro,  
então  ele  permanece  inalterado,  visto  que  não  há  casas  para  diminuir.  Portanto  o  valor 
apresentado será 20.

III – VERDADEIRO. O botão        multiplica o valor da célula por 100 e acrescenta o símbolo %. 

Logo, se selecionarmos a célula E3 (15) e pressionarmos o botão      teremos como resultado  

1500%.

04. A
Comentário:
POP3 = protocolo responsável pelo recebimento de mensagens de e-mail.
SMTP = protocolo responsável pelo envio de mensagens de e-mail.
http = protocolo responsável pela visualização de páginas web (sites).
FTP = protocolo responsável pela transferência de arquivos.
TELNET = serviço disponível na Internet que permite obter um acesso remoto a um computador.

05. B
Comentário:  Esta questão é muito simples! A caixa de diálogo “Opções da Internet” pode ser 
aberta através do menu Ferramentas do Internet Explorer. Veja:




