
INFORMÁTICA

01. Um usuário acionou o Outlook Express e recebeu cinco mensagens de correio em sua pasta 
caixa  de  entrada.  Posteriormente,  criou  novas  mensagens  e  observou  que  elas  foram 
armazenadas  na  caixa  de  saída.  Com  objetivo  de  agilizar  o  processo  de  transmissão  das 
mensagens, o usuário deve pressionar:
a) Sincronizar mensagens
b) Importar e exportar mensagens
c) Enviar e receber todas
d) Sinalizar mensagem
e) Nova mensagem

02. No Microsoft  Word 2000,  em português,  um usuário  está digitando um texto,  e em dado 
momento pressionou o atalho de teclado “CTRL + U”, indicando que realizará uma tarefa no texto, 
denominada:
a) Localizar e substituir palavra
b) Pesquisar no texto
c) Realizar correção ortográfica
d) Desfazer a última ação
e) Selecionar parágrafo

03. Para iniciar a correção ortográfica de um texto no Microsoft Word 2000 em português, deve-se 
pressionar no teclado, a tecla de função:
a) F1
b) F3
c) F5
d) F7
e) F8

04. Dentre os programas listados abaixo, qual é o único capaz de receber  cookies  ,  e enviar 
informações dos cookies de volta aos sites de origem nas próximas visitas:
a) Acesso a Rede Dial Up
b) Windows Explorer
c) Scandisk
d) Internet Explorer
e) Firewall

05. Dentre os procedimentos mostrados abaixo, qual é o correto para alterar o nome de arquivos 
e pastas no Windows 2000 é:
a) Dar um clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do arquivo ou pasta e selecionar a  
opção “trocar o nome” no menu que se abre.
b) Dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o nome do arquivo ou pasta, 
mantendo a tecla “Ctrl” pressionada.

c) Selecionar o arquivo ou pasta e pressionar o botão  e na caixa de dialogo que se abre, 
digitar o novo nome.
d) Usar o comando “rename_file” na barra de endereços do Windows Explorer, após selecionar o 
arquivo ou pasta.
e) Clicar com o botão direito do mouse no nome do arquivo ou pasta e selecionar “Renomear”, no 
menu que se abre.



GABARITO

01. C
Comentário: Basta que o usuário pressione o botão enviar e receber todas, para que o outlook 
inicie imediatamente o processo de envio das mensagens que estão na caixa de saída, desde que 
já esteja estabelecida uma conexão com a internet. Geralmente seleciona-se em opções dentro 
do  menu  ferramentas,  na  guia  Envio,  a  opção  “enviar  mensagens  imediatamente”  conforme 
mostrada abaixo:

02. A
Comentário:  Ao pressionar “CTRL + U”, abre-se uma janela onde o usuário poderá localizar e 
substituir palavra no texto, conforme mostrado abaixo:

03. D
Comentário:  A tecla  de  função  correta  é  F7,  que  exibe  a  tela  de  verificação  ortográfica  e 
gramatical, conforme mostrado abaixo:

As demais teclas realizam as seguintes tarefas:
F1 – Aciona a ajuda
F3 – combinando-se ALT + F3, insere-se auto texto
F5 – Abre a guia Ir Para, da função localizar e substituir
F8 – Seleciona partes diferentes do texto, pressionado algumas vezes.

04. D
Comentário: O navegador Internet Explorer, pois os cookies são pequenos arquivos que os sites, 
normalmente, colocam no computador do usuário, para obter informações, tais como: navegador 
utilizado, freqüência das visitas, seus movimentos pelas diversas páginas, ações e preferências. O 
objetivo  é  coletar  dados sobre  o  usuário,  de modo a  personalizar  e agilizar  acessos futuros. 
Alguns navegadores já dispõem de recurso que avisa sobre a tentativa da remessa de cookies, 
oferecendo a opção de rejeitá-los.



05. E
Comentário: A única opção correta, é clicando com o botão direito do mouse sobre o nome do 
arquivo ou pasta, selecionar renomear no menu e em seguida digitar o novo nome. Veja na figura 
abaixo: 


