
INFORMÁTICA

01- No Internet Explorer 9, o bloqueador de pop-up’s pode ser configurado em Opções da Internet, 
no menu Ferramentas, através da guia:
(A) Geral     
(B) Privacidade 
(C) Programas     
(D) Conexões     
(E) Segurança

02- Ao baixar arquivos da Internet, o usuário tem a possibilidade de fazer download de programas 
considerados gratuitos, mas que podem ser executados na máquina do usuário por um tempo 
determinado. Um software desse tipo é chamado de:
A) temporário.
B) shareware.
C) freeware.
D) Open source.
E) malware.

03-  Ao enviar mensagens de e-mail no MS Outlook, o protocolo responsável pelo envio dessa 
mensagem é o:
(A) TCP/IP
(B) HTTP
(C) DHCP
(D) SMTP
(E) POP

04- Ao enviar mensagens de e-mail no MS Outlook, durante o envio, essas mensagens ficam 
armazenadas na caixa de:
(A) Entrada
(B) Saída
(C) Itens enviados
(D) Itens excluídos
(E) uma pasta criada pelo usuário

05- No Writer do pacote BrOffice.org 3.3.2, para inserir um cabeçalho no documento, o usuário 
deve executar o comando Cabeçalho no menu:
(A) Arquivo
(B) Editar
(C) Exibir
(D) Inserir
(E) Ferramentas

Gabarito
01.  B
Comentário: É possível  ativar  o bloqueador  de pop-up´s na guia Privacidade em Opções da 
Internet, do menu Ferramentas, desta maneira, o usuário poderá bloquear a maioria das janelas 
indesejadas.



02. B
Comentário: Os sharewares estão disponíveis na Internet para download gratuito. Porém, após 
um período de tempo determinado, a licença de uso gratuito expira, e então se deve pagar para 
continuar a usar o programa. Temporários são arquivos que os sites gravam no computador do 
usuário para facilitar o acesso à mesma página posteriormente. Freeware é software gratuito, ou 
seja, o usuário não precisa pagar pela licença de uso, apenas deve aceitar os termos de um 
contrato. O software livre ou open source (código aberto) caracteriza-se por deixar disponível o 
código fonte e permitir  que o usuário o altere, publique, copie e divulgue. Malware é software 
malicioso, aquele que tenta invadir o computador e causar estragos ou roubar informações.

03.  D
Comentário: O protoloco SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) é o responsável por encaminhar 
as mensagens no serviço  de email.  POP (Post  Office  Protocol)  é  o protocolo  de entrada de 
mensagens.  HTTP (Protocolo de Transferência de hipertexto) é o protocolo do serviço WWW. 
DHCP (Cynamic Host Configuration Protocol) é o protocolo de configuração dinâmica de IP´s na 
rede.  

04.  D
Comentário: As mensagens, durante o envio, ficam dentro da Caixa de Saída e, logo após terem 
sido enviadas vão para a pasta Itens enviados.

05. D
Comentário:  O comando para inserir cabeçalho e ou rodapé no documento fica localizado no 
menu Inserir no BrOffice Writer.


