
INFORMÁTICA

01. Em um documento,  ao selecionar um parágrafo e dar um duplo clique no botão    do
Microsoft Word 2010, o usuário poderá:
a) copiar a formatação de um parágrafo para outro somente uma vez.
b) copiar a formatação de um parágrafo para outros parágrafos, sem desligar a ferramenta.
c) mudar a cor da fonte do parágrafo selecionado.
d) mudar a cor da fonte do parágrafo selecionado e de vários outros parágrafos.
e) realçar com outra cor o texto selecionado.

02. Preencha as lacunas e marque a alternativa correta: 
No  Microsoft  Word 2010,  para  criar  um cabeçalho  no  texto,  o  usuário  precisa  clicar  na  guia
________________ e, em seguida clicar na opção ______________.
a) Exibir / Cabeçalho.
b) Inserir / Cabeçalho e Rodapé.
c) Inserir / Cabeçalho.
d) Exibição / Cabeçalho e Rodapé.
e) Layout da Página / Cabeçalho.

03. No Microsoft Office Word 2010, os atalhos de teclas para as ações: “Salvar, alinhar à esquerda
e colocar em negrito”, são respectivamente:       
a) CTRL+B, CTRL+Q, CTRL+N;
b) CTRL+B, CTRL+L, CTRL+N;
c) CTRL+S, CTRL+L, CTRL+B;
d) CTRL+S, CTRL+Q, CTRL+B;
e) CTRL+S, CTRL+L, CTRL+N.

04. No Microsoft Excel 2010, o botão  tem como função:
a) diminuir casas decimais e encontra-se na guia Inserir;
b) diminuir casas decimais e encontra-se na guia Página Inicial;
c) aumentar casas decimais e encontra-se na guia Página Inicial;
d) aumentar casas decimais e encontra-se na guia Inserir;
e) diminuir recuo e encontra-se na guia Dados.

05. No Microsoft Excel 2010, o número de linhas e de colunas é, respectivamente:
a) 65.536 e 256
b) 65.536 e 255
c) 1.048.576 e 16.384
d) 1.048.576 e 65.536
e) 16.384.536 e 256

06. Com relação ao Microsoft Office Excel 2010 são feitas as seguintes afirmativas:
I - No Excel, para fazer uma sequência numérica, de 1 a 10, onde A1 será 1 e A10 será 10, basta
digitar o número 1 na célula A1 e arrastar o canto inferior direito da célula até A10.
II - A extensão dos nomes de arquivos do Excel 2010 .xls.
III - No Excel, a célula A1 contém o título PRODUTOS, a célula B1 contém a palavra DE e a célula
C1 contém a palavra INFORMÁTICA. Ao selecionar as células A1, B1 e C1 e clicar no botão que
contém a opção Mesclar células, as células selecionadas serão mescladas e somente o conteúdo
de A1 aparecerá centralizado.



São incorretas as afirmativas:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II.
d) II e III.
e) I, II e III.

07. No Microsoft PowerPoint 2010, a tecla de atalho para Apresentação de Slides é:
a) F1
b) F2
c) F3
d) F4
e) F5

08.  No Microsoft  PowerPoint  2010,  para inserir  um novo slide  na apresentação,  basta que o
usuário clique na guia __________________  e em seguida em __________________ e clique no
layout escolhido.
a) Página Inicial / Novo Slide
b) nserir / Novo Slide
c) Design / Novo Slide
d) Inserir / Slide
e) Apresentação de Slides / Inserir Slide

09. No Microsoft Office PowerPoint 2010, o atalho de teclado para apresentação de Slides, a partir
do slide atual é:
a) Shift+F1
b) F3
c) Shift+F3
d) Shift+F5
e) F5

10. Com relação aos programas clientes de E-mail mais populares no momento, são eles:
a) Mozilla Firefox e Internet Explorer 9
b) Mozilla Thunderbird e Internet Explorer 9
c) Internet Explorer 9 e Outlook Express
d) Outlook Express e Mozilla Firefox
e) Outlook Express e Mozilla Thunderbird

11. Com relação a programas do tipo “Browser”, marque a alternativa que não diz respeito a um
programa desse tipo:
a) Mozilla Firefox 
b) Eudora
c) Internet Explorer 9
d) Opera
e) Mosaic 



GABARITO

01. B
Comentário: Ao dar um duplo clique na ferramenta pincel, esta fica ligada, possibilitando copiar a
formatação de um parágrafo para vários parágrafos.

02. C
Comentário: Para inserir um cabeçalho no Word 2010, basta clicar na guia Inserir e, em seguida,
clicar na opção Cabeçalho, e clicar no estilo do cabeçalho escolhido.

03. A
Comentário: No Microsoft Office Word 2010, o atalho CTRL+B = Salvar, CTRL+Q permite alinhar
à esquerda. CTRL+N = negrito.

04. C
Comentário: O botão serve para aumentar casas decimais e encontra-se na Guia Página Inicial.
Exemplo:  se  uma célula  selecionada  contém o  valor  2,0,  clicando-se  nesse  botão  uma vez,
passará a conter 2,00.

05. C
Comentário: O número de colunas e linhas do Excel 2010, assim como no Excel 2007 aumentou
consideravelmente, em relação à versão 2003 do programa.

06. C
Comentário: I  – Errada. Ao selecionar A1 e arrastar até A10, no Excel 2010, será repetido o
número 1 até A10. II – Errada.  A extensão dos arquivos no Excel 2010 é .docx, assim como no
Excel 2007, seguindo o mesmo padrão. III – Correta. Ao mesclar células com conteúdo, o Excel
centraliza apenas o conteúdo da primeira célula que foi selecionada para a mesclagem.

07. E
Comentário: a) F1-ajuda do PowerPoint b) F2 – seleciona o texto dentro do espaço reservado. e)
F5 – Executa a apresentação de slides. 

08. A
Comentário: Na guia Página Inicial do PowerPoint 2010 existe o botão “Novo Slide”.

09. D
Comentário: Shift+F1 – sem ação definida.  F3 -  sem ação definida.  Shift+F3 – alterna entre
maiúsculas e minúsculas, maiúsculas, minúsculas.  d) F5 – apresentação de Slides. e) Shift+F5 –
apresentação de slides a partir do slide atual.

10. E
Comentário: a) Mozilla Thunderbird é o programa cliente de correio eletrônico da Mozzila, com
plataforma opensource (código aberto, ou software livre) e Outlook Express é o programa cliente
de email da Microsoft ambos mais difundidos, atualmente. Internet Explorer 9 é a nova versão do
browser (navegador da Microsoft) e Mozilla Firefox é o browser da Mozilla,

11. B
Comentário: Eudora  é  um  cliente  de  correio  eletrônico,  desenvolvido  em 1988.  Sua  versão
comercial foi interrompida em 2006, para patrocinar a criação de uma versão opensource baseada
no Mozilla Thunderbird. Gmail é o serviço de Webmail do Google. 


