
INFORMÁTICA

01. Um cookie é meramente um arquivo  de texto,  colocado no computador  do usuário,  para 
identificar aquele usuário em um próximo acesso àquela página.

02. Uma Intranet  é um site interno a uma corporação.  Esse conjunto de páginas é acessível 
somente pelos funcionários da empresa (restrito) e pode ou não ser acessado de fora da estrutura 
física da rede da empresa. 

03. Um dos aplicativos utilizados na Internet é o Outlook Express é um programa cliente de correio 
eletrônico desenvolvido pela empresa Microsoft e distribuído junto com o Sistema Operacional 
Windows. Ou seja, quando um usuário de computador adquire de alguma forma o Windows, ele 
estará adquirindo esse programa muito usado para envio e recebimento de correio eletrônico. 

04. O comando Opções da Internet, localizado no menu Ferramentas, permite configurar alguns 
ajustes do navegador, como definir a Página Inicial, excluir cookies e arquivos temporários, definir 
padrões de comportamento e segurança do programa etc. 

05. A guia de Privacidade da Caixa de Diálogo Opções da Internet,  é aquela que gerencia o 
comportamento no navegador com relação aos cookies. 

06. A guia  Conteúdo  da  Caixa  de  Diálogo  Opções  da  Internet,  é  a  que  configura  filtros  de 
conteúdo. 

07. O  campo  Cc  do  Outlook  Express  apresenta  uma  lista  dos  destinatários  para  quem  a 
mensagem será enviada como uma cópia. 

08.  O campo Cco do Outlook Express apresenta uma lista dos destinatários da mensagem que 
terão seus endereços ocultos dos demais destinatários.

09. Para receber suas mensagens de correio eletrônico, basta acionar o botão Enviar e Receber, 
na Barra de ferramentas do Outlook Express. Por padrão, seus e-mails recebidos serão colocados 
na pasta Caixa de Entrada. 

10.  No Microsoft  Word ao pressionarmos as teclas Ctrl  + Backspace, apagamos uma palavra 
inteira à direita do cursor (ponto de inserção)

GABARITO

01. C
Comentários:  Um cookie é tecnicamente inofensivo, pois armazena apenas dados relevantes 
para o site.

02. C
Comentários:  Usando uma Intranet, os funcionários da empresa podem ter acesso a esse site 
para  encontrar  informações  pertinentes  a  eles,  podem  passar  e-mails  entre  eles  e  transferir 
arquivos do interesse da empresa entre seus computadores.



03. C
Comentários:  A interface do Outlook Express é dividida em quatro painéis principais. São eles: 
Painel de Pastas; Painel de Contatos; Painel de Mensagens; e Painel do Controle da Mensagem.

04. C
Comentários:  Este  comando  apresenta  as  seguintes  guias:  Geral;  Segurança;  Privacidade; 
Conteúdo; Conexões; Programas; e Avançadas.

05. C
Comentários: Permite definir se o navegador irá aceitar automaticamente os cookies, perguntar 
ao usuário ou rejeitá-los automaticamente.

06. C
Comentários: É a guia que configura o recurso de autocomplementar.

07. C
Comentários: Significa “com cópia”.

08. C
Comentários: Os nomes colocados neste campo são “escondidos”, ou seja, não serão expostos 
aos demais destinatários.

09. C
Comentários:  Acesse  a  sua  Caixa  de Entrada  e  selecione  as  mensagens  que deseja  ler.  A 
mensagem, então, será apresentada no painel do conteúdo.

10. E
Comentários:  Ao fazermos esta operação apagamos uma palavra inteira à esquerda e não à 
direita do cursor.


