
Informática

01-  A figura abaixo mostra um slide de uma apresentação, em janela do BrOffice.org Impress: 

Com relação a essa figura e aos recursos do BrOffice.org Impress, está INCORRETO afirmar que:

(A) o botão  permite exibir ou ocultar linhas de grade que se superpõem ao conteúdo do slide, 
mas que não são impressas quando o slide é impresso.
(B)  Para  acrescentar  um novo slide  à  apresentação  em elaboração,  pode-se utilizar  o  botão 

.

(C) caso se deseje ativar a verificação ortográfica automática, é suficiente clicar .
(D)  O recurso transição de slides  não permite definir  o  intervalo de tempo que um slide  fica 
exposto na tela do computador durante uma apresentação.
(E) Para excluir um slide da apresentação pode-se selecionar o slide no painel de slides e teclar 
delete.

02- No Windows, as letras sublinhadas nos nomes dos menus, da Barra de Menus, indicam que o 
acesso a um menu pode ser realizado pelo teclado pressionando-se a tecla da letra sublinhada,
a) apenas.
b) simultaneamente com a tecla CTRL.
c) simultaneamente com a tecla SHIFT.
d) simultaneamente com as teclas SHIFT + CTRL. 
e) simultaneamente com a tecla ALT.



03- Considere a janela abaixo do Internet Explorer (IE):

Com relação ao Internet Explorer e a figura acima, marque a opção INCORRETA:

a)  O  botão   permite  que  o  usuário  retorne  à  página  da  Web  que  havia  sido  exibida 
anteriormente à página atual.

b) O botão permite ao usuário adicionar a página da Web que está sendo exibida a uma lista 
de páginas favoritas.

c) Ao se clicar o botão  , à direita de  , aparecerá uma janela contendo uma mensagem 
perguntando se a seção de uso do aplicativo IE deve ser encerrada, e, ao se clicar o botão Sim, 
na referida janela, essa seção será encerrada.

d) Ao se clicar o botão , o IE irá exibir a página que estiver configurada como página inicial 
em suas configurações.
e) Com o auxílio do botão  , o usuário poderá modificar o zoom da página que está 
sendo exibida no momento.

04- A  Internet  é  um  conglomerado  de  redes  de  computadores  formado  por  milhões  de 
computadores, interligados e que compartilham entre si informações, serviços e recursos por meio 
de diversos serviços oferecidos. Qual o serviço mais recomendado para postar uma pergunta e 
participar de discussões relativas a um assunto específico?
a) Grupos de Notícias e fóruns de discussão. 
b) Blogs. 
c) Mensagem Instantânea.
d) Compartilhamento de Arquivos.
e) E-mail. 



05- Considere a janela abaixo, que representa uma mensagem de e-mail em edição no Outlook.

Com relação à figura e ao Outlook, analise os itens abaixo e marque a opção INCORRETA:
a)  O  campo  “De”  mostra  a  conta  de  correio  que  o  remetente  está  usando  para  enviar  a 
mensagem.
b) O campo “Para” é onde se digita o endereço eletrônico do destinatário principal da mensagem.
c) Se quiser que outra(s) pessoa(s) receba(m) a mesma mensagem, escreva seu(s) endereço(s) 
no campo Cc.
d) O campo “Assunto” serve para informar, de maneira breve, sobre o que a mensagem se trata.
e) O campo Cco é utilizado para enviar cópias da mensagem permitindo que os outros usuários 
“saibam” que aqueles também a receberam. 

Gabarito

01. D
Comentário: A única opção incorreta é a alternativa D. Quando definimos as configurações de 
transição de slides, uma das opções é estabelecer quanto tempo um slide ficará exposto na tela 
até que apareça o próximo. Como a opção diz que o recurso transição de slides NÃO permite 
definir  o  intervalo  de  tempo  que  um  slide  fica  exposto  na  tela  do  computador  durante  uma 
apresentação, então o item está errado. Veja:



02. E
Comentário:
Para abrir um menu, basta pressionar, simultaneamente, as teclas ALT + letra sublinhada. Por 
exemplo: no menu Arquivo, a letra que está sublinhada é a letra A (Arquivo). Logo, para abrir o 
menu Arquivo, basta pressionar ALT + A.

03. C
Comentário: Todas as proposições estão corretas, a não ser a proposição da alternativa C. O 

botão , à direita de , permite que o usuário paralise o carregamento de uma página. Se a 
página estiver  demorando muito para ser carregada e suas informações ainda não estiverem 
sendo mostradas pode-se clicar neste botão para solicitar ao Browser que pare o carregamento.



04. A
Comentário: Os serviços mais recomendados para se discutir sobre um assunto, onde se podem 
postar perguntas, são os grupos de discussão e Grupos de Notícias. 
Os grupos ou fóruns de discussão (newsgroup)  nasceram com o objetivo  de permitir  que os 
usuários de uma organização ou do mundo todo compartilhassem ideias e temas em comum. Daí 
nasceram as redes sociais, sendo as mais famosas: Facebook, Myspace, Twiter, Orkut, etc.

05. E
Comentário: Todas as opções estão corretas, com exceção da alternativa E. Caso um usuário 
deseje enviar uma mensagem eletrônica e esta mensagem deva ser enviada para algum usuário, 
sem que  os  outros  destinatários  “saibam”,  ele  deve  digitar  o  endereço  deste  destinatário  no 
campo Cco (com cópia oculta).


