
INFORMÁTICA

01. Assinale a alternativa que apresenta a extensão padrão do Writer, editor de textos contido no 
BrOffice:
a) doc; 
b) rtf; 
c) txt;
d) wri;
e) odt;

02. Qual o menu do Writer que permite Inserir Cabeçalho e Rodapé?
a) Inserir; 
b) Exibir; 
c) Formato;
d) Ferramentas;
e) Editar.

03. Julgue os itens a seguir:
I. Documentos criados pelo Writer não podem conter vírus.
II. O Writer permite exportar um documento diretamente para um arquivo PDF.
III. Um documento do Writer não pode conter senha de proteção.
IV. Arquivos do Word são compatíveis com o Writer.

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de itens corretos:
a) 0; 
b) 1; 
c) 2;
d) 3;
e) 4;

04. No editor de texto Word 2003, 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.

05. No editor de textos Word 2003, 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.



06. Um  procedimento  no  Word  2003,  em  sua  configuração  padrão,  para  salvar  todos  os 
documentos abertos de uma vez só é:
a) Mantenha a tecla Alt apertada, abra o menu Arquivo e escolha Salvar tudo.
b) Mantenha a tecla Ctrl apertada, abra o menu Arquivo e escolha Salvar tudo.
c) Mantenha a tecla Shift apertada, abra o menu Arquivo e escolha Salvar tudo.
d) Abra o menu Arquivo, escolha Versões e Salvar tudo.
e) Abra o menu Arquivo e escolha Salvar tudo.

07. Recortar um texto de um arquivo aberto, colá-lo em outro e, em seguida, após adicionar uma 
palavra a este mesmo texto, cancelá-la, adicionar uma nova palavra a este mesmo texto e inserir  
um hiperlink nesta palavra, utilizando comandos do teclado de um PC em ambiente Windows, 
considerando um layout de teclado (Brasil/padrão) com o idioma em Português, exigirá o uso de 
uma seqüência de combinação de teclas selecionadas entre as seguintes:
I - Ctrl X. II - Ctrl C.
III - Ctrl V. IV - Ctrl Z.
V - Ctrl A. VI - Ctrl B.
VII - Alt X. VIII - Alt C.
IX - Alt K. X - Ctrl K.

A Seqüência correta é:
a) I - IV - III -IX.
b) I - III - IV -X.
c) II - V - IV - IX.
d) I - III - IV - IX.
e) VII - IV - VIII - IX.

08.  O Word 2003 apresenta várias ferramentas que possibilitam formatação de caracteres e de 
parágrafos e correção ortográfica. Com relação a essas ferramentas, julgue os itens seguintes.
I - Para alterar a fonte do texto para, por exemplo, Arial ou Courier New, usa-se a caixa Estilo
                        . Para isso, clica-se em e seleciona-se a fonte desejada.
II - O comando              permite mudar o tamanho da fonte de 100% para 120% de forma que  
tanto  o  caractere  mostrado no vídeo como o ingresso é  aumentado em 20% em relação ao 
tamanho padrão.
III - O botão      permite formatar os números e o texto selecionado como o negrito. Clicando-se 
novamente sobre o botão, formatação será removida.
IV - O menu Formatar possui a opção Parágrafo, que permite definir o espaçamento vertical entre 
linhas de texto. 

O botão         também permite alterar a fonte de todo o documento ativo.

A quantidade de itens corretas é igual a:
a) 1. 
b) 2. 
c) 3.
d) 4.
e) 5.

De acordo com o comando a que cada um dos itens de abaixo se refere, marque, para cada item 
o código C, caso julgue o item CERTO; ou o código E, caso julgue o item ERRADO.



A figura acima mostra uma janela do Word 2007, com um documento em processo de edição. 
Com relação a essa janela, ao Word 2007 e ao texto que está sendo editado, julgue os itens a 
seguir.

09. No documento Word apresentado, sabendo-se que a palavra “Articulação” está formatada em 

negrito, para que essa formatação seja desfeita, é suficiente: selecionar essa palavra, pressionar 

e manter pressionada a tecla           ; teclar        ; liberar a tecla           .

10. É  possível  alterar  o  tamanho da  fonte  de  uma palavra  selecionada  no  documento  Word 
mostrado por meio do uso dos botões              .

11. Operando-se  apenas  com  o  botão  esquerdo  do  mouse  e  utilizando-se  de  recursos 
disponibilizados na janela do Word mostrada, é possível alterar para maiúscula, simultaneamente, 
apenas a primeira letra de todas as palavras do seguinte trecho do documento: “trabalhos que não 
são remunerados, mas que são trabalho” (R.9). 

12. Ao se pressionar simultaneamente as teclas          e       , todo o texto no documento em 

edição será selecionado. Se, em seguida, for clicado o botão        , todo o texto será marcado com 

uma cor previamente definida, criando-se um efeito semelhante ao de um marca-texto.



GABARITO

01. E
02. A
03. C
04. D
05. E
06. C
07. B
08. B
09. E
10. C
11. C
12. E


