
INFORMÁTICA

Questões selecionadas de provas anteriores

01. O controle e coordenação de todas as operações básicas do computador é exercido pelo:
a) boot.
b) sistema operacional.
c) sistema de gerenciamento de memória.
d) POST.
e) sistema de gerenciamento de periféricos.

02. Um exemplo de periférico de entrada para ambientes gráficos é o(a):
a) monitor de vídeo.
b) impressora laser.
c) impressora jato de tinta.
d) mouse.
e) drive de CD-ROM.

03. O dispositivo que permite a conexão de computadores em longas distâncias através da linha 
telefônica é a(o):
a) placa de rede.
b) modem.
c) porta serial.
d) porta paralela.

04. Em um computador, o local onde os dados são manipulados é denominado:
a) BIOS.
b) barramento.
c) memória.
d) CPU.
e) periférico.

05. No editor de texto Word, considere um texto com vários parágrafos, cada um com várias linhas 
e sem nenhuma formatação inicial. Após clicar sobre uma palavra de um parágrafo qualquer e, em 
seguida, clicar no botão Centralizar, é correto afirmar que:
a) apenas a palavra que recebeu o clique ficará centralizada.
b) todo o texto ficará centralizado.
c) apenas a linha que contém a palavra que recebeu o clique ficará centralizada.
d) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique ficará centralizado.
e) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique não ficará centralizado, porque, para 
que isto acontecesse, todo o parágrafo deveria ter sido selecionado.

06. No  editor  de  textos  Word,  considere  um  texto  com  vários  parágrafos  e  sem  nenhuma 
formatação inicial. Após dar um clique triplo sobre qualquer palavra de um parágrafo qualquer e, 
em seguida, clicar no botão Negrito e, finalmente, no botão Itálico, é correto afirmar que:
a) apenas a palavra que recebeu o clique triplo ficará com formatação Negrito e Itálico.
b) todo o texto ficará com formatação Negrito e Itálico.
c) todo o texto ficará com formatação Itálico.
d) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique triplo ficará com formatação apenas 
Itálico.



e) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique triplo ficará com formatação Negrito e 
Itálico.

07.  Considere uma planilha do Excel com a seguinte distribuição de valores para as seguintes 
células:
C4 = 2; D4 = 16; E4 = 128
C5 = 4; D5 = 32; E5 = 256
C6 = 8; D6 = 64; E6 = 512

Após  preencher  a  célula  E7  com  a  fórmula  =SOMA(C4;E6)  e  teclar  ENTER,  o  resultado 
encontrado na célula E7 será:
a) 584.
b) 1022.
c) 514.
d) 546.
e) 896.

08. Analise as seguintes afirmações relativas à programação de computador.
I. Quando duas funções distintas utilizam o mesmo nome para uma variável local, alterações no
valor desta variável em uma das funções interfere no valor da variável na outra função;
II. Uma função recursiva é aquela que chama a si mesma, direta ou indiretamente;
III. Ponteiros são variáveis que contêm como seus valores os endereços de outras variáveis;
IV. O escopo de uma variável global é apenas a primeira das funções que a utiliza.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.

09. Indique a opção que contém uma linguagem totalmente Orientada a Objetos.
a) Access.
b) ObjOriented.
c) Ansi C.
d) Cobol.
e) Java.

10.  O  computador  capaz  de  transmitir  automaticamente  pacotes  de  uma  rede  para  outra  é 
denominado:
a) Gateway.
b) Hub.
c) Servidor Web.
d) Servidor de correio eletrônico.
e) Servidor DNS.



GABARITO

01. B
Comentários: a) Incorreta: Boot é o processo de inicialização do computador.
b) Correta: Sistema Operacional é responsável pela coordenação de todas as operações básicas 
do computador.
c) Incorreta: É uma função do sistema operacional.
d) Incorreta: Ë um processo de teste inicial que se encontra na memória ROM.
e) Incorreta: São os drivers.

02. D
Comentários: a) Incorreta: Somente de saída.
b) Incorreta: Somente de saída.
c) Incorreta: Somente de saída.
d) Correta: É um periférico de entrada, dispositivo gráfico de apontar. 
e) Incorreta: CD-ROM Drive é um periférico de entrada mas funciona também em DOS, que é 
ambiente de texto.

03. B
Comentários: a) Incorreta: Interliga computadores em uma rede local.
b) Correta: Interliga computadores remotamente através da linha telefônica.
c) Incorreta: É interface para conexão de componentes locais, p. ex. mouse.
d) Incorreta: É interface para conexão de componentes locais, p. ex. impressora.

04. D
Comentários: a) Incorreta: É o sistema básico de entrada e saída.
b) Incorreta: São vias por onde os dados trafegam.
c) Incorreta: É o local onde se armazenam os dados temporariamente para serem processados 
(memória Ram).
d)  Correta:  A Unidade Central  de  Processamento  executa e gerencia  todo processamento do 
computador.
e) Incorreta: São dispositivos de entrada e de saída.

05. D
Comentários:  O  recurso  mencionado  significa  alinhamento  de  parágrafo,  portanto  basta 
posicionar o ponto de inserção em qualquer lugar do parágrafo a receber esta formatação.

06. E
Comentários:  Somente a  alternativa  E é  a  correta.  Triplo  clique em uma palavra,  no Word, 
seleciona o parágrafo, portanto as formatações indicadas na questão (negrito e itálico) aplicar-se-
ão ao parágrafo inteiro.

07. C
Comentários:  A função referida soma somente os valores que estão nas células C4 e E6. O 
operador de referência de união “;” (ponto e vírgula) na função significa “e”, ou seja, soma este e 
aquele que será 2 + 512.

08. E
Comentários: O item I se refere a variável global, o item III não se refere a variável.



09. E
Comentários:  Java desenvolve e utiliza as classes de uma linguagem orientada a objeto de 
Páginas para Internet. A opção A (Access) refere-se a um gerenciador de banco de dados; quando 
usado  para  desenvolvimento,  não  é  orientado  a  objetos.  As  opções  B  e  C  não  especificam 
linguagens e a opção D não é orientada a objetos.

10. A
Comentários:  Gateway  permite  interligar  redes  de  plataformas  (sistemas  operacionais) 
diferentes. Alternativa B, Hub, não é computador. É um componente que permite conectar vários 
computadores  em  rede.  Os  demais  são  servidores  específicos  conforme  denominados  e 
conectam-se a clientes, não a redes.


