
Informática

01. No  BrOffice  Calc,  ao  utilizar  a  função:   =SOMA(A1;A3;B2:B4;C1;C3)  quais  células  serão 
somadas?
a) A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, C1, C3
b) A1, A2, A3, B2, B3, B4, C1, C2, C3
c) A1, A3, B2, B3, B4, C1, C2, C3
d) A1, A3, B2, B3, B4, C1, C3

Editor de Apresentações (PowerPoint 2007/2010 BR e BrOffice.org 3.3 Impress). 

02. Uma  das  funcionalidades  do  software  Impress  do  pacote  BrOffice  3.3,  está  indicada  na 
seguinte alternativa:
a) salvar arquivos de imagens em um dos formatos JPG e GIF
b) não permitir ao usuário escolher a orientação dos slides como retrato ou paisagem 
c) exibir slides das apresentações como resultado do acionamento da tecla F5
d) gerar arquivos de apresentações de slides em um dos formatos XLS e PPS

Conceitos sobre tecnologias em redes de computadores. 

03. Em redes do tipo LAN, os computadores são integrados por meio de placas de comunicação 
Ethernet,  que  utilizam  conectores  específicos,  conhecidos  pela  sigla  RJ-45,  e  mostrado  na 
seguinte opção:

A) 

B) 

C) 

D) 

04. Observe a figura abaixo, que ilustra uma topologia empregada na implementação de LAN´s. 
Por definição, topologia é um termo que diz respeito à distribuição geográfica de nós e meios de 
comunicação.

No esquema acima, todas as estações se comunicam por meio de um concentrador central, que 



controla as comunicações da rede, sendo que as estações não se comunicam diretamente entre 
si, pois dependem desse dispositivo central. Essa figura representa uma topologia conhecida por:
a) Anel 
b) Estrela 
c) Barramento 
d) Hierárquica 
e) Distribuída 

Conceitos sobre Internet e Intranet,navegador Internet (Internet Explorer 9 BR, Google Chrome e 
Mozilla Firefox v13.0.1), busca e pesquisa na Web.

05. O uso da tecla F11 nos browsers Internet Explorer 9 BR, Firefox Mozilla e Google Chrome tem 
por significado:
a) abrir nova aba
b) configurar bloqueador de pop-up
c) apresentar conteúdo da página no modo Tela inteira
d) adicionar endereço do site a Favoritos

Gabarito
01. D
Comentário: A fórmula =SOMA(A1;A3;B2:B4;C1;C3) irá somar A1 e A3 e de B2 até B4 e C1 e C3. 
No Calc, assim como no Excel, o ponto-e-vírgula significa “e”, o sinal de dois pontos significa “até”.

02. C
Comentário: A tecla F5 tanto no BrOffice Impress, quanto no PowerPoint permite exibir slides das 
apresentações.

03.  A
Comentário: A opção A refere-se ao conector RJ-45, a opção B refere-se ao conector PS-=2, a 
opção C é o conector USB tipo “A” e a D refere-se ao conector USB “B”.

04. B
Comentário: 
Na topologia Estrela, todas as estações estão ligadas a um dispositivo central, que pode ser um 
Hub ou um Switch (este mais comum). A topologia Barramento consiste em uma grande linha 
central, formada por vários cabos, dos quais saem ligações para as outras máquinas (clientes). Na 
topologia  Anel,  as  máquinas  comunicam-se  umas  com  as  outras,  sem  possuir  um  servidor 
central).  A  topologia  Hierárquica  ou  em  árvore  é  essencialmente  uma  série  de  barras 
interconectadas. Geralmente existe uma barra central onde outros ramos menores se conectam. 
Uma rede distribuída assemelha-se a uma malha ou a uma rede de pesca, na qual cada nó é 
independente do outro, mas está diretamente ligado ao outro completando assim a trama.

05. C
Comentário: A tecla F11 nos navegadores citados tem a função de exibir a página em tela inteira, 
ou seja, sem barras de ferramentas ou qualquer outra barra.


