
Informática

01. No Excel 2010, a função MOD, retorna.
(A) a média
(B) a taxa de juros por período em um empréstimo ou investimento.
(C) o modelo de planilha.
(D) o resto da divisão.
(E) a moda.

Editor  de Apresentações (Microsoft  PowerPoint  2010 e BrOffice.org  Impress  3.1  ou superior): 
edição e formatação de slides (formatação de slides,  fonte e parágrafo; inserção de imagens, 
tabelas,  ilustrações e cabeçalho e rodapé;  configuração de páginas,  slides,  temas e plano de 
fundo; transição de slides; animações; apresentação de slides; ortografia e gramática; modos de 
exibição e classificação de slides; criação, gravação, leitura e impressão de slides). 

02- Tanto no Microsoft Office PowerPoint como no BrOffice Impress 3.1, o slide ____________ é  
o slide principal em uma hierarquia de slides que armazena todas as informações sobre o tema e  
os layouts de slide de uma apresentação, inclusive o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos,  
os tamanhos de espaços reservados e o posicionamento.  A lacuna pode ser preenchida pela 
opção:
(A) Principal
(B) Modelo
(C) Mestre
(D) Inicial
(E) Guia

03-  No  Microsoft  PowerPoint  2010  ou  superior  é  possível  salvar  arquivos  no  formato  de 
Apresentação Open Document, usado pela suíte OpenOffice.org Writer. A extensão de um arquivo 
salvo no formato Open Document citado acima é:
(A) .pps
(B) .pdf
(C) .xps
(D) .odt
(E) .odp

Conceitos de  informática: hardware e software. 

04- Além  das  memórias  físicas,  existem  hoje,  várias tecnologias  capazes  de  armazenar 
informações para posterior uso e processamento eletrônico. Dentre as tecnologias utilizadas para 
o armazenamento de informações NÃO se inclui
(A) QR.
(B) EAN-13.
(C) código de barras.
(D) RSS.
(E) RFID.

05. No Windows 7
(A) uma janela maximizada só pode ter suas dimensões alteradas através do botão Restaurar, 
exibido no canto superior direito ou clicando duas vezes, rapidamente, na barra de título.
(B) todas as janelas podem ser maximizadas e redimensionadas.
(C) é possível alternar entre as duas últimas janelas ativadas ou navegar através de todas as 
janelas abertas, usando conjuntamente as teclas Alt e Tab.



(D) para fechar uma janela minimizada é necessário torná-la ativa, clicando no seu respectivo 
botão da barra de tarefas.
(E) é possível, manualmente, organizar as janelas de várias maneiras na área de trabalho. Porém, 
podem ser organizadas automaticamente pelo Windows, apenas nas formas em cascata e lado a 
lado.

Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet: Protocolos Web, World Wide Web, 
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web. Tecnologias e 
ferramentas de colaboração: correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. 

06-  Em relação à tecnologia e aplicativos associados à  internet e Intranet, Web e protocolos,  é 
incorreto afirmar que
(A)  na  Internet,  o  protocolo  HTTP  (Hypertext  Transfer  Protocol)  é  usado  para  transmitir 
documentos formatados em HTML (Hypertext Markup Language).
(B) HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem base para criação de páginas na Web.
(C)  Intranet é uma rede de computadores corporativa,  privada,  com servidor Web e protocolo 
TCP/IP, para aplicações de automação de escritórios.
(D) O serviço de Webmail depende da instalação de um programa cliente de e-mail, que deve ser 
baixado da Internet através de um site da Web. 
(E)  FTP  (File  TransferProtocol  –  Protocolo  de  Transferência  de  arquivos)  e  é  o  protocolo 
responsável pelas ações de download e upload na Internet.

Conceitos de proteção e segurança: realização de cópias de segurança (backup), vírus e ataques 
a computadores. 

07-  Sobre os métodos de realização de backup de informações em uma organização, é correto 
afirmar que, de acordo com as opções apresentadas abaixo, pode-se dizer que são formas de 
backup :
(A) Quente e frio.
(B) Normal e quente.
(C) Frio e Diário.
(D) Quente e diferencial.
(E) Normal e Incremental.

08- É uma técnica de ataque de malware que induz o usuário a fornecer informações pessoais ou 
financeiras. A forma comum para esse tipo de ataque é o recebimento de mensagens de correio 
eletrônico de fontes aparentemente confiáveis, mas que, na verdade, induzem o usuário a clicar 
em links, remetendo-o a páginas de Internet fraudulentas, como por exemplo falsas páginas de 
banco.
(A) Cavalo de Tróia
(B) Vírus
(C) Worm
(D) Keylogger
(E) Phishing

Conceitos de educação à distância: Conceitos de acesso a distância a computadores. 

09- O modelo assíncrono de cursos em EAD (Ensino a Distância) é caracterizado por um ensino
(A) que tem como principal característica o uso de tecnologias como a Internet que permitem a 
interação de forma "on line" em tempo real.
(B) caracterizado pelo aprendizado independente, onde o aluno determina seu tempo de estudo, 
de acordo com o material a ser apresentado, não sendo necessária a interação on-line em tempo 



real.
(C) em que os alunos têm obrigatoriamente que realizar avaliações presenciais para obtenção de 
certificação oficial.
(D) que tem na Internet a única forma de acesso.
(E) que combina a interação dos alunos e instrutores em salas de aula virtuais, exigindo que os 
interlocutores  estejam conectados  ao  serviço  no  mesmo momento  para  que  haja  a  troca  de 
mensagens.

Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo. 

10- Dentre as extensões abaixo, a única que não faz referência à multimídia, reprodução de áudio 
e vídeo é:
(A) .av 
(B) .mid
(C) .mpeg
(D) .mp3
(E) .bat

Conhecimentos gerais sobre redes sociais (twitter, facebook, linkedin).

11- Com relação às redes sociais existentes, relacione a coluna da esquerda com a coluna da 
direita.

I - Facebook A  -  rede  social  e  servidor  para 
microblogging, que permite aos usuários 
enviar,  e  receber  atualizações  pessoais 
de outros contatos (em textos de até 140 
caracteres).

II - Twitter B  -  Rede  social  onde  o  usuário  pode 
trocar  mensagens,  incluindo notificações 
automáticas  quando  atualizar  o  perfil, 
participar de grupos de interesse comum 
de outros utilizadores, e categorizar seus 
amigos  em  listas  como  "colegas  de 
trabalho"  ou  "família".   Como  recursos 
inclui  mural,  o  botão  curtir,  status, 
aplicativos e outros.

III - Linkedin É  comparável  a  redes  de 
relacionamentos,  e  é  principalmente 
utilizada  por  profissionais.  O  principal 
propósito  é  permitir  que  usuários 
registrados  possam  manter  uma  lista 
detalhada  de  contatos  de  pessoas  e 
empresas.  As  pessoas  nessa  lista  são 
chamadas  de  conexões.  Os  usuários 
podem convidar qualquer um para tornar-
se uma conexão.

(A) I – A, II – B, III - C
(B) I – B, II – A, III - C
(C) I – C, II – B, III - A
(D) I – A, II – C, III - B
(E) I – B, II – C, III - A



Gabarito
01. D
Comentário: A função MOD retorna o resto da divisão, após um número ter sido dividido por seu 
divisor.
Ex.: 10|_3__
        1     3
Na divisão acima, o resto é igual a 1, logo,  MOD=1
(A) Errado. A função média retorna a média aritmética do(s) intervalo(s).
(B)  Errado.  A  função  TAXA  retorna  a  taxa  de  juros  por  período  em  um  empréstimo  ou 
investimento.
(C) Errado. Não existe função para isso.
(E) Errado. A moda é conseguida no Excel através da função MODO.

02. C
Comentário: O slide mestre é o slide principal de uma apresentação. Tudo que o usuário quiser 
que apareça em todos os slides da apresentação deve ser colocado no slide mestre. Para acessar 
o slide mestre no PowerPoint 2010, basta clicar na Guia Exibição e clicar na opção Slide mestre. 
Já no BrOffice Impress, deve-se clicar no menu Exibir, clicar na opção Mestre e, em seguida em 
Slide Mestre.

A figura abaixo mostra parte da guia Exibição do PowerPoint 2010:

No Impress, o menu Exibir:



03. E
Comentário: A extensão .ODP para apresentação (presentation) é um formato livre, e padrão 
para arquivos criados no aplicativo Impress da suíte OpenOffice.org, que, no Brasil foi batizada 
com o nome de BrOffice.org.  Apesar  das mudanças nos nomes da suíte (de StarOffice  para 
OpenOffice e depois para LibreOffice,  tornando-se hoje ApacheOpenOffice),  as extensões dos 
programas não sofreram alterações. Esse conjunto de programas é uma alternativa em Software 
Livre aos Softwares proprietários que exigem pagamento por cada licença de uso do programa.
Para salvar arquivos no Microsoft PowerPoint 2010 no formato de apresentação Open Document, 
clique no menu  Arquivo (irá abrir o menu mostrado abaixo), clique na opção Salvar como e clique 
em Apresentação OpenDocument.

Veja abaixo uma tabela com extensões da suíte de aplicativos (resumo dos aplicativos que mais 
são cobrados em Concursos):

Forma
to

Tipo

.odt documento de texto (text)

.ott modelo de documento de texto(template text)

.ods planilhas eletrônicas (sheets)

.ots Modelo  de  planilha  eletrônica   (template 
sheets)

.odp apresentações (presentations)

.otp modelo (template presentations)

.odb banco de dados (database)

(A) Errado -.PPS – PowerPoint Show (Apresentação de Slides do PowerPoint) – é um formato de 
arquivo para apresentação em tela inteira do PowerPoint.  Esse arquivo não abre o programa 
PowerPoint, somente a apresentação. O formato que abre diretamente dentro do PowerPoint é 
.PPT.



(B) PDF (Portable Document Format) é extensão de arquivo portável, um formato de arquivo de 
padrão  aberto,  desenvolvido  pela  Adobe  Systems,  para  representar  documentos  de  maneira 
independente  do aplicativo,  do  hardware  e  do  sistema operacional  usados  para  criá-los.  Um 
arquivo PDF pode descrever documentos que contenham texto, gráficos e imagens num formato 
independente de dispositivo e resolução.
(C).XPS - XML Paper Specification File - O formato XPS é uma alternativa da Microsoft ao formato 
PDF da Adobe que pode ser utilizado para facilitar a distribuição de documentos. 
(D).ODT – Extensão de arquivos do OpenDocument Writer, um aplicativo para criação e edição de 
textos.

04. D
Comentário: Atenção para a palavra “NÃO”, ao ler o enunciado.
RSS é  a  sigla  em inglês  para  Rich  Site  Summary,  uma  forma  simplificada  de  apresentar  o 
conteúdo  de  um  site.  Um  documento  RSS é  criado  em  linguagem  XML (Extensible  Markup 
Language – uma linguagem de marcação que foi  criada para estender as funcionalidades do 
HTML – HyperText Markup Language, a linguagem de marcação de hipertextos), que permite aos 
responsáveis por sites e blogs divulgarem notícias ou novidades destes. Para isso,  o link e o 
resumo da notícia é armazenado em um arquivo de extensão .xml, .rss ou .rdf.  e exibe de forma 
resumida,  grande  volume de  informações  existente  em uma página  na  Internet.  Alguns  sites 
possuem pequenas figuras (geralmente na cor laranja) com a descrição "RSS", "XML" ou "Atom". 
Veja a imagem abaixo:

A primeira figura é o símbolo universal do Feed, não tem nenhuma escrita, mas tem a mesma 
finalidade das demais: indicar que, naquele site, é possível utilizar feeds RSS. Basta clicar no 
símbolo em questão que geralmente aparece à direita da barra de endereços ou em um ponto 
específico da página visitada, para que o feed do site acessado seja adicionado. Feed (do inglês 
“to feed” – que significa “alimentar”, neste contexto “alimentar com conteúdo”) é um recurso que 
permite  que  sites  e  blogs  divulguem conteúdo  novo  de  maneira  rápida  e  precisa.Atom -  Ao 
contrário de RSS, não é uma sigla, mas também é um formato para divulgação de notícias.
  
(A) Errado. Código QR (Quick Response) é um dispositivo capaz de armazenar informações, um 
código de barras bidimensional que pode ser lido, usando um telefone celular com câmera. Esse 
código é convertido em texto, em endereço URL, em número de telefone, em mensagem SMS, e 
no caso de cartões-de-visita, por exemplo, o código QR facilita muito a inserção desses dados em 
agendas de telefones celulares.
A imagem abaixo mostra um código QR.

(B) Errado. EAN-13 (sigla de European Article Number) é um código de barras no padrão EAN 
para a identificação dos itens de venda a varejo. No EAN-13 o símbolo codifica treze números que 
estão divididos em quatro partes; dos treze dígitos, doze são dos dados referentes ao produto e 
um é o dígito verificador.



(C) Código de barras é uma representação gráfica de dados numéricos ou alfanuméricos. A leitura 
dos dados é realizada por um tipo de scanner  -  o leitor de código de barras -, que emite um raio  
vermelho que percorre todas as barras. Onde a barra for escura, a luz é absorvida; onde a barra 
for clara (espaços), a luz é refletida novamente para o leitor. Os dados capturados nessa leitura 
óptica são compreendidos pelo computador, que por sua vez converte-os em letras ou números.

A imagem abaixo mostra um código de barras.

(E) RFID. RFID (Radio Frequency Identification)  é uma tecnologia que utiliza transmissores de 
baixa  potência  para  ler  informações  contidas  em  transponders  (normalmente  na  forma  de 
etiquetas) a distâncias que podem variar de 2,4 centímetros até 30 metros. Etiquetas RFID são 
usadas para rastrear mercadorias, gerenciar estoques e autorizar pagamentos. Também estão 
sendo cada vez mais usadas como chaves eletrônicas, dando acesso a quase tudo, de carros a 
salas; Código QR é um código de barras em 2D que pode ser facilmente escaneado usando a 
maioria  dos  celulares  modernos  equipados  com  câmera.  Barramentos:  Endereço,  Controle, 
Instrução.

Rfid chip radio-label.

Sistemas Operacionais (Windows 7 em português e Linux): criação de pastas (diretórios), arquivos 
e atalhos; área de trabalho; área de transferência; manipulação de arquivos e pastas. Conceitos 
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 

05. D
Comentário: No Windows, é possível alternar entre as duas últimas janelas ativadas ou navegar 
através de todas as janelas abertas, usando conjuntamente as teclas Alt e Tab.
O atalho de teclado Alt+Tab permite alternar entre os programas abertos, isto porque o sistema 
operacional Windows XP tem como característica ser multitarefa, ou seja, permite abrir  várias 
tarefas  (programas)  carregando-os  na  memória  principal  e  alternar  entre  o  uso  delas.  Ao 
pressionar Alt+Tab aparece no meio da tela uma janela contendo ícones dos aplicativos abertos, 
permitindo, com a tecla Alt pressionada, pressionar Tab várias vezes até encontrar o programa 
desejado e soltar  as teclas,  maximizando assim, a janela do programa referente ao ícone.Ao 
pressionar Alt+Shift+Tab, é possível voltar,  selecionando os aplicativos anteriores. No exemplo 
abaixo,  pressionando  este  comando,  poderia  retornar  para  o  ícone  do  Word  (o  primeiro  do 
quadro).
Além do Alt+Tab, para alternar entre os aplicativos abertos pode-se pressionar a combinação de 
teclas Alt+Esc. Este, não mostra uma janela com os ícones dos aplicativos, permitindo alternar 
entre as tarefas com as telas dos programas já maximizadas.



(A) Errado. Uma janela maximizada pode ter suas dimensões alteradas efetuando-se um duplo 
clique  sobre  a  barra  de  título,  que  fará  com  a  janela  seja  restaurada  ao  seu  tamanho 
correspondente ao da última restauração. Além do botão Restaurar, na barra de título também 
encontramos o botão Minimizar, que permite manter a janela aberta, porém minimizada na barra 
de tarefas. É possível também alterar o tamanho de uma janela restaurada clicando-se com o 
mouse na borda da janela e arrastando, sem soltar o mouse, para dentro ou para fora da janela.
(B) Errado. Nem todas as janelas podem ser maximizadas e redimensionadas. Algumas janelas 
que se abrem em consequência do clique em uma determinada ferramenta de um aplicativo 
qualquer, como por exemplo, a janela Parágrafo do Word, não podem ser redimensionadas, tendo 
seu tamanho fixo.
(D) Errado. Para fechar uma janela minimizada basta clicar com o botão direito do mouse sobre o 
seu respectivo botão da barra de tarefas e clicar em Fechar janela.
(E) Errado. É possível organizar as janelas na área de trabalho do Windows, Você pode organizar 
janelas abertas de uma dessas três maneiras:

Cascata, organiza as janelas em uma única pilha em leque exibindo os títulos das janelas.
Empilhadas, coloca as janelas em uma ou mais pilhas verticais dependendo do número de janelas 
abertas.
Lado a lado, que mostra cada janelaaberta, mas não maximizadana área de trabalho para que 
você possa vê-las todas ao mesmo tempo.

06. D
Comentário: Atenção à  palavra “Incorreto”!  Webmail  consiste  em um tipo de serviço  onde o 
usuário cadastrado pode entrar em sua caixa de correio, após efetuar login, com nome de usuário 
e senha pelo site do provedor do serviço.

07.  A
Comentário: São formas de backup (quente e frio). Normal, incremental, diário e diferencial são 
tipos de backup. O backup quente é aquele realizado com todos os usuários logados no sistema, 
já o backup frio é realizado sem nenhum usuário logado no sistema.

08. E
Comentário: Phishingé um malware, uma técnica de ataque que se utiliza a fraude para induzir o 
usuário a fornecer informações pessoais e sigilosas, como senhas, números de cartões de crédito, 
etc.  Umas das formas comuns para esse tipo  de ataque é o recebimento de mensagens de 
correio eletrônico de fontes aparentemente confiáveis, mas que, tentam induzir o usuário a clicar 
em algum link da mensagem, remetendo-o para páginas de Internet fraudulentas. Esse tipo de 
fraude é mais comum com sites de banco.

(A) Trojan horse - Cavalo de Tróia, um malware (programa malicioso) que tem por objetivo invadir 
o  computador  para  possibilitar  a  abertura  de  portas,  deixando  usuários  mal  intencionados 
invadirem.  Uma vez abertas  as  portas,  o  invasor  terá  a  possibilidade de  invadir  para  roubar 
informações pessoais e sigilosas, como senhas e números de cartões de crédito ou executar 
qualquer outro tipo de ação maliciosa. A ação se dá porque o Trojan entra disfarçado de um 
programa ou arquivo conhecido pelo sistema.

(B)  O vírus  é  um programa malicioso  e  sua  principal  característica  é  a  necessidade  de  um 
hospedeiro,  um arquivo  ou  programa que,  estando  infectado,  ao  ser  carregado  na  memória, 
carregará também o vírus, que executará sua função maliciosa para a qual foi programado. Para 
evitar  a  propagação  de  vírus  deve-se  ter  no  computador  um  programa  antivírus  instalado  e 
atualizado.



(C) Worm ou verme, um aperfeiçoamento do vírus, mas que não precisa se hospedar em nenhum 
arquivo, pois seu local de maior ataque é a Internet, entrando na máquina do usuário através do 
acesso a algum link ou download de algum arquivo. Os vermes têm poder de autoduplicação.

(D)  keyloggers  e  screenloggers  são  programas  maliciosos  que  se  instalam no  computador  e 
capturam o que é digitado no teclado. O keylogger após instalado na máquina do usuário, tem por 
objetivo capturar tudo que é digitado. Como o recurso de teclado virtual foi criado para dificultar 
esse tipo de ação, em contrapartida foi inventado o screenlogger (que copia o que o usuário clica 
na tela com o mouse, sendo capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no 
monitor, nos momentos em que o mouse é clicado).

09. B
Comentário:
A educação à distância (EAD) é um método de ensino que pode ser realizado por diversos meios 
(por rádio, por correio, televisão, e principalmente pela Internet). É uma forma antiga de ensino,  
mas o surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) ajudou muito no 
crescimento e divulgação deste método de ensino. A principal característica é procurar manter de 
forma fácil e rápida, a interação professor-aluno, sendo a mediação desta interação realizada por 
diversos métodos, que utilizam abordagens síncronas e assíncronas. As abordagens síncronas 
são aquelas onde, professor e aluno devem estar utilizando o meio ao mesmo tempo. Já nas 
assíncronas, a interação pode se dar independente da presença de ambos, podendo ser realizada 
em  momentos  distintos.  Logo,  o  modelo  assíncrono  é  caracterizado  por  um  ensino  do  tipo 
autoestudo,  no  qual  o  aluno  pode  escolher  dentre  uma  variedade  de  mídias,  completar  os 
trabalhos de acordo com uma agenda estabelecida e submeter ao instrutor todo o material para 
avaliação. Existem várias formas do aluno ter acesso ao material, não sendo a Internet o único 
veículo, podendo ser o rádio, a TV, etc.

10. E
Comentário: .bat (extensão do arquivo autoexec.bat). Executa scripts de comandos do sistema 
operacional.
(A) WAV ou WAVE audio format, é um formato-padrão de arquivo de áudio da Microsoft.
(B) MIDI (Musical Instrument Digital Interface) é um formato digital de música, sem voz, somente 
instrumentos, capaz de sintetizar instrumentos musicais analógicos. 
(C) MPEG (Moving Picture Experts Group) — em português Grupo de Especialistas em Imagens 
com Movimento — criado para definir padrões para a compressão e transmissão de áudio e vídeo.
(D) O MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3) foi um dos primeiros formatos de compressão de áudio com 
perdas quase imperceptíveis ao ouvido humano.

11. B
Comentário:
Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, ligadas por um ou 
vários tipos de relações, com o objetivo de partilhar valores e interesses em comum. As redes 
possibilitam relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes e têm como 
características a horizontalidade e a descentralização.
As  redes  sociais  online  podem  operar  em  diferentes  níveis,  como,  por  exemplo,  redes  de 
relacionamentos  (Facebook,  Orkut,  MySpace,  Twitter,  Badoo),  redes  profissionais  (LinkedIn), 
redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), redes políticas, dentre outras.
• Redes comunitárias: estabelecidas em bairros ou cidades, em geral tendo a finalidade de 
reunir os interesses comuns dos habitantes.
• Redes profissionais: prática conhecida como networking, tal como o linkedin, que procura 
fortalecer a rede de contatos de um indivíduo, visando futuros ganhos pessoais ou profissionais.



• Redes sociais online: Facebook, Orkut, MySpace, Twitter, Badoo.
Twitter – é uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar, e 
receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos 
como  "tweets"),  por  meio  do  website  do  serviço,  por  SMS  e  por  softwares  específicos  de 
gerenciamento.  Tweeter é a pessoa que utiliza o tweeter para tweetar.  Tweetar – é o ato de 
escrever no tweeter, usar o serviço. Tweets são os textos do twitter.


