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Simulado de Informática 

 

1. No ambiente Windows, a área utilizada para armazenar informações recortadas e/ou copiadas é 

chamada de: 

(A) cópia; 

(B) temporária; 

(C) transferência; 

(D) buffer; 

(E) armazenamento. 

 

2. No Windows Explorer, a forma correta para selecionar mais de um arquivo é pressionando o: 

(A) botão direito do mouse + CTRL + ALT 

(B) botão esquerdo do mouse + ALT + CAPS LOCK 

(C) botão direito do mouse 

(D) botão esquerdo do mouse + CTRL 

(E) botão esquerdo do mouse + ALT  

 

3. Você recebeu um e-mail enviado a várias pessoas e deseja que sua mensagem vá para as mesmas 

pessoas. A opção correta no Outlook é: 

(A) enviar a todos; 

(B) responder a todos; 

(C) responder; 

(D) encaminhar a todos; 

(E) encaminhar. 

 

4. No Internet Explorer, quando se deseja preservar o endereço de uma página visitada para uso 

posterior, a opção correta é: 

(A) arquivo novo; 

(B) adicionar ao catálogo de endereços; 

(C) trabalhar “offline”; 

(D) adicionar a favoritos; 

(E) arquivo salvar como. 

 

5. A maneira mais eficaz de evitar a infecção por vírus no computador é: 

(A) manter um programa antivírus do tipo auto-protect ativado e atualizado; 

(B) verificar os arquivos uma única vez com um antivírus; 

(C) remover os arquivos executáveis; 

(D) nunca utilizar disquetes; 

(E) nunca receber e-mails. 

 

6. Quando se deseja mudar de página em um determinado ponto do documento no Word, a opção 

correta é: 

(A) inserir nova página; 

(B) inserir quebra de seção contínua; 

(C) formatar parágrafo; 

(D) formatar rodapé; 

(E) inserir quebra de página. 
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7. A utilização constante de um conjunto de formatos que se deseja aplicar a partes de um documento 

no Word é denominada: 

(A) macro; 

(B) auto-Texto; 

(C) mala direta; 

(D) verificação Ortográfica; 

(E) estilo. 

 

8. Quando se deseja aplicar uma formatação, alterando o tipo de letra utilizada no Word, a opção 

correta é: 

(A) formatar / texto; 

(B) inserir / texto; 

(C) formatar / fonte; 

(D) formatar / parágrafo; 

(E) inserir / fonte. 

 

9. No Microsoft Word 2000 ou Microsoft Word 97 em português, a opção do menu “Arquivo” que 

possibilita salvar um documento do tipo .DOC como um arquivo HTML (página da web) é: 

a) Exportar HTML; 

b) Transferir arquivo para; 

c) Salvar; 

d) Salvar como; 

e) O MS Word 2000 não cria arquivos HTML. 

 

10. O topo de uma janela que identifica um aplicativo aberto e/ou o nome de uma janela é conhecido 

por: 

a) barra de ferramentas; 

b) barra de menu; 

c) barra de status; 

d) barra de tarefas; 

e) barra de título. 

 

11. O menu “Favoritos” do Microsoft Internet Explorer armazena: 

a) os endereços dos sites web que foram visitados recentemente; 

b) os endereços dos sites web selecionados para uso futuro; 

c) os melhores sites da web, na opinião da Microsoft; 

d) os melhores sites da web, na opinião dos internautas; 

e) os sites que se pode visitar estando off-line. 

 

12. No cliente de emails do Microsoft Outlook, ao clicar no cabeçalho da coluna Assunto mostrada 

na figura a seguir: 

 
 

a) abre-se uma janela com a descrição do assunto de cada uma das mensagens; 

b) abre-se uma janela com a lista de mensagens ordenada segundo a importância dos assuntos 

tratados; 

c) a coluna correspondente é ocultada; 

d) a lista de mensagens será ordenada por assunto; 

e) abre-se uma janela para o usuário preencher o assunto de uma nova mensagem a ser enviada. 
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13. O documento abaixo que está sendo editado pelo Microsoft Word tem o seguinte número de 

páginas: 

 

 
 

a) 1 

b) 4 

c) 5 

d) 8 

e) 13 

 

 

14. Utilizando o  sistema  Windows  98, ao teclar  simultaneamente o conjunto de teclas 

<CRTL>+<ALT>+<DEL>, que operação é executada pelo sistema? 

a) Desligar o computador. 

b) Dar um “RESET”. 

c) Acionar o Gerenciador de Tarefas. 

d) Apagar um determinado texto. 

e) Gravar um arquivo. 

 

 

15. O programa Word disponibiliza a Barra de Ferramentas Padrão onde são encontrados diversos 

atalhos para comandos. Na figura seguinte os números identificam alguns desses atalhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5 

2 4 6 
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Quais são, respectivamente? 

a) Abrir, novo, salvar, ortografia e gramática, visualizar impressão e imprimir. 

b) Ortografia e gramática, visualizar impressão, abrir, novo, salvar e imprimir. 

c) Novo, abrir, salvar, imprimir, ortografia e gramática e visualizar impressão. 

d) Novo, salvar, abrir, imprimir, ortografia e gramática e visualizar impressão. 

e) Novo, abrir, salvar, imprimir, visualizar impressão e ortografia e gramática. 

 

 

16. O programa Excel permite o estabelecimento de referências relativas e também de referências 

absolutas. O tipo de referência utilizada, determina como serão realizadas as cópias de células em 

que existam fórmulas. Ao digitar a fórmula 

 

   

na célula A1 e copiá-la para as células A2, B1 e B2 que resultados se obtêm, respectivamente? 

a) C6+$D$6+C$6, D5+$D$5+D$5 e D6+$D$6+C$6 

b) C5+$D$5+C$5, D5+$D$5+D$5 e D5+$D$5+C$5 

c) C6+$D$6+C$6, D5+$D$5+D$5 e D6+$D$5+D$5 

d) C6+$D$5+C$5, D5+$D$5+D$5 e D6+$D$5+D$5 

e) C6+$D$6+C$6, D5+$D$6+D$6 e D6+$D$6+D$6 

 

 

 

 

17. O Excel possui a função SE, e com essa função é possível escolher com qual valor a célula será 

preenchida. A figura seguinte representa uma tabela do Excel onde foram colocados alguns valores e 

também uma função SE, representada na Barra de Fórmulas. 

 

 

 

 

Copiando a fórmula da Célula C2 para as células C3 e C4, obtêm-se, respectivamente, os seguintes 

resultados: 

a) Ruim, Bom e Ótimo. 

b) Bom, Ótimo e Ruim. 

c) Ótimo, Ruim e Bom. 

d) Ruim, Ótimo e Bom. 

e) Ótimo, Ruim e Ruim. 
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18. O Word possui alguns atalhos para suas funções. Os Botões  são atalhos e 

localizam-se na tela do Word. NÃO querendo utilizar atalhos, qual deve ser a opção da barra de 

menus que deve ser escolhida para realizar as mesmas operações? 

a) Inserir. 

b) Arquivos. 

c) Editar. 

d) Formatar/Página Inicial. 

e) Tabela. 

 

 

19. A figura seguinte representa uma tela do Excel. 

 

 

 

 

 

 

Ao digitar a fórmula que aparece na barra de fórmulas e levando-se em conta os valores colocados 

nas células, que resultado se obtém? 

a) 15 

b) 2371,6 

c) 25 

d) 6,2 

e) 5 

 

 

20. Para conectar um computador na Internet através da linha telefônica, deve-se usar: 

a) cabo paralelo; 

b) impressora; 

c) kit multimídia; 

d) modem; 

e) scanner. 

 

21. Os três ícones representados a seguir,  que aparecem no canto superior direito de 

algumas janelas de aplicativos Windows, permitem ao usuário, respectivamente: 

a) fechar, maximizar a janela, enquanto o terceiro não tem nenhuma utilidade; 

b) levar a janela para a base da área de trabalho, levar a janela para o topo e colocar o programa em 

segundo plano (background); 

c) minimizar, maximizar e fechar a janela; 

d) minimizar, restaurar e fechar a janela; 

e) restaurar, levar a janela para o topo da tela e fechar a janela. 
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22. No Microsoft Word em português, a diferença entre as teclas BS (Back Space) e Delete (também 

conhecida como Del), é: 

a) a primeira apaga o caracter à direita do cursor, enquanto a segunda apaga o caracter à esquerda; 

b) a primeira apaga o caracter à esquerda do cursor, enquanto a segunda apaga o caracter à direita; 

c) a primeira volta o cursor sem apagar nada, enquanto a segunda apaga um caracter; 

d) nenhuma, ambas fazem exatamente a mesma coisa; 

e) uma das duas teclas não tem nenhuma função no software citado acima. 

 

 

23. Ao se navegar pela Internet através do MS-Internet Explorer, algumas vezes o ponteiro do mouse 

toma a forma de uma mão fechada com um dedo indicador apontando. Isso significa que: 

a) o computador, neste exato momento, está ocupado com uma outra tarefa; 

b) o ponteiro do mouse está sobre um hyperlink de um hipertexto; 

c) o ponteiro do mouse está sobre uma figura; 

d) pode ser perigoso clicar neste ponto, sob o risco de ativar (ou “pegar”) um vírus de computador; 

e) não significa nada em especial, é apenas uma configuração personalizada do usuário. 

 

 

24. Considere as seguintes afirmativas a respeito do MS-Internet Explorer: 

I - O objetivo da função “Organizar Favoritos...” é possibilitar ao usuário classificar e organizar seus 

sites preferidos, diminuindo assim o tempo de carregamento dessas páginas. 

II - Através do diálogo “Opções da Internet”, é possível configurar o número de dias durante os quais 

as páginas visitadas permanecem na pasta histórico. 

III - Os links em uma página Web oferecem acesso apenas a outras páginas no mesmo site da página 

sendo visualizada. 

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente: 

a) I; 

b) II; 

c) III; 

d) I e III; 

e) II e III. 

 

25. Considere as seguintes afirmativas a respeito do Microsoft Outlook: 

I - É possível criar uma regra para mover automaticamente mensagens não desejadas para a pasta 

Itens excluídos. 

II - É possível configurar o Microsoft Outlook para ler emails em mais de um provedor. No entanto, 

as mensagens recebidas ficam obrigatoriamente misturadas na pasta Caixa de Entrada, o que pode 

dificultar um pouco sua administração. 

III - É possível, ao enviar uma nova mensagem, solicitar a confirmação de leitura. 

IV - As mensagens recebidas são sempre removidas do servidor de emails quando baixadas para a 

máquina do usuário. 

As afirmativas corretas são somente: 

a) I e II; 

b) I e III; 

c) I e IV; 

d) II e IV; 

e) II, III e IV. 
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26. No Microsoft Word, em relação à lista de ações mais recentes associada ao comando desfazer 

(acessível através do pequeno triângulo na figura a seguir), é correto afirmar que: 

 

 
 

a) ao desfazer uma ação, na lista das ações mais recentes, é possível fazer com que apenas aquela 

ação seja desfeita, sem prejuízo das anteriores e posteriores; 

b) ao desfazer uma ação, na lista das ações mais recentes, são também desfeitas todas as ações 

posteriores; 

c) o comando desfazer é útil para apagar de forma irrecuperável um arquivo do disco, assegurando 

assim a privacidade do usuário; 

d) o comando desfazer serve apenas para desfazer a última ação efetuada pelo usuário; uma ação, 

uma vez desfeita, não pode ser refeita; 

 

 

27. Depois de terminado um texto no Word, João decide imprimir apenas a sua segunda página. Para 

fazer isso, ele precisa: 

a) visualizar a impressão e pressionar o ícone da impressora na barra de ferramentas; 

b) mover o cursor para o início do texto e pressionar o ícone da impressora na barra de ferramentas; 

c) mover o cursor para o início do texto e selecionar imprimir página atual no menu arquivo; 

d) mover o cursor para a segunda página do texto e selecionar imprimir página atual no menu 

arquivo; 

e) entrar no menu arquivo e selecionar imprimir todos. 

 

 

28. Maria preparou uma carta no Word e deseja destacar um parágrafo inteiro utilizando o recurso de 

negrito. Para isto, ela precisa entrar no menu Página Inicial e, escolher o grupo: 

a) parágrafo; 

b) fonte; 

c) colunas; 

d) maiúsculas e minúsculas; 

e) galeria de estilos. 

 

 

29. Enquanto relê um documento preparado no Word, João seleciona todo o texto para alterar o tipo 

de fonte utilizado. No entanto, deleta toda a seleção acidentalmente. Para não perder todo o texto, ele 

pode: 

a) formatar o texto; 

b) inserir arquivo; 

c) desfazer a ação; 

d) refazer a ação; 

e) exibir lay-out de página. 
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30. Maria prepara uma tabela no Word, mas a tabela é maior que a largura da página. Ela decide 

então alterar a orientação do papel para o tipo paisagem. A seqüência mais adequada para isto é: 

a) Formatar / Largura da Página / opção Paisagem; 

b) Exibir / Lay-out da página; 

c) Arquivo / Visualizar Impressão / Imprimir; 

d) Formatar / Parágrafo / opção Paisagem; 

e) Layout / Orientação / opção Paisagem. 

 

31. Maria acaba de preparar um texto no Word e se esquece de salvá-lo. Acidentalmente, tenta fechar 

o Word. Seu texto: 

a) será impresso; 

b) será perdido imediatamente; 

c) poderá ser salvo ainda; 

d) será renomeado; 

e) aparecerá na visualização de impressão. 

 

32. João está preparando um documento no Word num computador sem mouse. Para imprimir o 

texto, as teclas que João deve pressionar, simultaneamente, são: 

a) Ctrl, Alt e Del; 

b) Ctrl e P; 

c) Ctrl e S; 

d) Alt, Shift e B; 

e) Shift e F1. 

 

33. Escolha a combinação de teclas para alternar entre janelas, no ambiente "Windows" para 

PC. 

a. Shift+Tab 

b. Ctrl+Shift 

c. Alt+Tab 

d. Alt+Shift 

34.  A seleção de texto pelo teclado do PC se faz com as teclas. 

a. Tab+seta 

b. Ctrl+s 

c. Alt+Shift 

d. Shift+seta 

 

35. Qual, das teclas abaixo, refere-se à "ajuda"? 

e. Esc 

f. Tab 

g. F1 

h. Shif 

 

36.  Para usar uma impressora em uma rede de computadores, você deverá 

a. instalá-la em seu computador. 

b. fazer download. 

c. configurá-la em seu computador. 

d. inseri-la como atalho. 
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37.  O que é um " Browser " ? 

a. Programa para realizar buscas de sites da internet. 

b. Programa para navegação na Internet. 

c. Programa para detecção de " hackers". 

d. Programa de transmissão de correio eletrônico. 

 

38.  Não são considerados periféricos de um computador: 

a. mouse, teclado, monitor, caixa acústica, scanner. 

b. mouse, teclado, monitor, impressora. 

c. mouse, teclado, monitor, modem, unidade de disco. 

d. processador, BIOS, placa-mãe, memória RAM. 

 

39.  Para visualizar informações sobre seu "hardware" você abre a caixa de diálogo: 

a. propriedades de sistema.  

b. adicionar novo "hardware".  

c. opções de acessibilidade.  

d. gerenciamento de energia. 

 

 

40.  Podemos classificar como impressora a laser a que  

a. imprime produzindo gotas de tinta que são lançadas no papel e secadas por 

calor, através de um bico apropriado.  

b. imprime por meio de um dispositivo qualquer que se projeta contra uma fita 

com tinta, martelando-a contra um papel e nele imprimindo o símbolo desejado.  

c. projeta em um cilindro fotossensitivo uma imagem da página que será impressa, 

a qual é transferida do cilindro para um papel e secada por um intenso calor.  

d. imprime por meio de um dispositivo qualquer que produz gotas de tinta através 

de uma fita.  

 

41.  Vírus de computador é :  

a. arquivo auto-executável que se instala no microcomputador, provocando desde 

travamento dos programas até a perda completa dos dados gravados nos discos.  

b. mau funcionamento do computador, causado pela umidade e mau contato entre 

as placas.  

c. instalação incorreta dos softwares.  

d. memória que carrega programa infectado.  

 

42.  No preenchimento de formulários de Internet, qual a tecla que permite a 

passagem de um campo para outro?  

a. CRTL.  

b. Tab.  

c. Backspace.  

d. Insert.  
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43.  A memória principal de um computador é composta: 

a. pela Randon Access Memory (RAM).  

b. pela Read Only Memory (ROM).  

c. conjuntamente pela RAM e pela ROM.  

d. por disquete ou Winchester, conforme o Hardware.  

 

 

44. Na formatação de uma revista utilizando-se o Word, para que a primeira página não tenha 

cabeçalho ou rodapé e as páginas seguintes tenham cabeçalhos e rodapés diferenciados das páginas pares 

e ímpares, deve-se: 

a) Inserir uma Quebra de página no final de cada página ímpar. 

b) clicar no item Cabeçalho e rodapé do menu Janelas e escolher a opção Diferenciar Par/Ímpar 

c) clicar na Guia Inserir, escolher o Grupo Cabeçalho e Rodapé e, em 

seguida, escolher as opções desejadas. 

d) clicar no item Documento mestre do menu Exibir e escolher a opção Cabeçalho e rodapé 

diferenciado 

e) clicar no item Direção do texto do menu Formatar e escolher as opções desejadas 

 

45. Na Internet, os dois servidores envolvidos no envio e recebimento de e-mail são 

a) SMTP e POP 

b) WWW e HTTP 

c) SMTP e WWW 

d) FTP e WWW 

e) POP e FTP 

 

 

46. Sabe-se que o programa Windows Explorer, que integra o Microsoft Windows XP em sua 

configuração padrão, está sendo utilizado para o gerenciamento de pastas e arquivos. Assinale a 

alternativa que contém a afirmação correta sobre as operações realizadas com o mouse, no que 

diz respeito ao método arrastar e soltar. 

(A) Ao arrastar um arquivo para uma pasta no mesmo disco rígido, o arquivo é movido para a 

pasta de destino. 

(B) Ao arrastar um arquivo para uma pasta em um disco rígido diferente, é criado um atalho na 

pasta no disco de destino. 

(C) Quando uma pasta é arrastada para outra pasta no mesmo disco rígido, é criado um atalho na 

pasta de destino. 

(D) Quando uma pasta é arrastada para um disco rígido diferente, essa pasta é apagada do disco 

de origem. 

(E) Uma pasta contida em um arquivo do disco rígido pode ser arrastada para outro arquivo de 

um disco rígido diferente. 

 

 

47. No programa Microsoft Word, em sua configuração padrão, o menu que permite a um usuário 

acessar a funcionalidade “Centralizar e mesclar documentos” é denominado: 

(A) Editar. 

(B) Exibir. 

(C) Página Inicial. 

(D) Desenvolvedor 

(E) Janela. 
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48. Analise as afirmações sobre o programa Microsoft Power-Point, em sua configuração padrão. 

I. Para remover a numeração de diversos parágrafos de um slide da apresentação, depois de 

selecionar os parágrafos desejados, um usuário poderá acionar o ícone denominado “Marcadores”. 

II. Um usuário do programa pode criar uma nova apresentação em branco por meio do ícone “Novo” 

da barra de ferramentas Padrão, ou selecionando a opção “Novo” que pertence ao menu “Arquivo”. 

III. Para encontrar facilmente uma apresentação em que trabalhou anteriormente, um usuário poderá 

abrir o menu Exibir e olhar os nomes dos arquivos listados na parte inferior desse menu. 

 

É correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

 

 

49. Considerando os serviços e os recursos disponíveis na Internet, 

assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, 

a frase. 

O _________é uma interface da World Wide Web que permite ao usuário ler e escrever um 

___________ utilizando para tanto um ____________  que pode ser utilizado em qualquer 

computador com acesso à Internet. 

(A) spam ... navegador ... webmail 

(B) navegador ... webmail ... e-mail 

(C) navegador ... modem ... webmail 

(D) webmail ... e-mail ... navegador 

(E) webmail ... navegador ... e-mail 

 

50. Baseando-se na figura que exibe parte do Windows Explorer do MS-Windows, em sua 

configuração original, assinale a alternativa correta. 
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(A) A pasta Ponto de Função não possui subpastas, mas é subpasta de Módulo 2009. 

(B) Meu computador é uma subpasta de Meus documentos. 

(C) A pasta Módulo 2009 está no Disco local (C:) e contém o arquivo cv_MEC que é um documento 

do MS-Word. 

(D) Existem seis unidades de disco rígido no computador (A:, C:, D:, E:, F: e G). 

(E) No painel direito são exibidos os arquivos e subpastas existentes na raiz do PEN DRIVE (G:). 

 

 

51. Observe a figura, que contém uma planilha do MS-Excel, na sua configuração padrão. 

 
Assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula a ser inserida na célula D8. 

=SOMASE(C2:C7;”<5”;D2:D7) 

(A) 10 

(B) 23 

(C) 4400 

(D) 5325 

(E) 11550 

 

52. Analise as afirmações a seguir, sabendo que estas estão relacionadas aos recursos e serviços 

disponíveis na Internet. 

I. A World Wide Web foi implantada para substituir a Internet porque esta última já estava obsoleta e 

saturada. 

II. HTML é o nome do protocolo usado para a troca de mensagens eletrônicas entre os usuários da 

rede mundial. 

III. No sistema de mensagens eletrônicas denominado webmail, um navegador é utilizado para a 

troca de e-mails. 

É correto o que se afirma em 

(A) II, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
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53. Um usuário do MS-Excel, em sua configuração padrão, preencheu as células de uma planilha 

com informações de oito caracteres, conforme mostrado na figura a seguir. 

 

 
Em seguida, inseriu a expressão =LOCALIZAR(“a”; A1) na célula B1 e, então, copiou-a para as 

células B2 e B3. Assinale a alternativa que contém o valor obtido para a expressão 

=(B1+B2+B3)*2. 

(A) 11. 

(B) 16. 

(C) 22. 

(D) 28. 

(E) 34. 

 

 

54. A identificação e o acesso aos recursos da Internet são realizados por meio do URL (Uniform 

Resource Locator). A estrutura da URL é formada como apresentada a seguir: 

 

A://B/C/D 

 

Na estrutura, o termo representado pela letra B indica: 

(B) a pasta em que se localiza a informação buscada. 

(C) o endereço do recurso na Internet. 

(D) o formato dos campos designados pelas letras C e D. 

(E) o protocolo utilizado na transferência da informação. 

 

 

55. Utilizando-se um navegador, é possível acessar diferentes serviços da Internet. Entretanto, os 

serviços originalmente disponibilizados não são seguros e são susceptíveis a ação de hackers. Dentre 

os serviços da Internet listados nas alternativas, indique o que inclui recursos para aumentar a 

segurança. 

(A) fftp. 

(B) pop3. 

(C) https. 

(D) smtp. 

(E) xmls. 

 

 

56. Uma das características que diferenciam a Intranet da Internet é o fato de a Intranet 

(A) disponibilizar serviços de e-mail. 

(B) disponibilizar arquivos em servidores de rede. 

(C) poder ser acessada apenas na rede local. 

(D) restringir o acesso a um público determinado. 

(E) ter o alcance limitado para as máquinas da rede local. 
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57. Uma rede de computadores de acesso restrito, na qual duas ou mais Intranets distintas 

geograficamente são interligadas por meio da Internet, é denominada 

(A) man. 

(B) wan. 

(C) wlan. 

(D) giganet. 

(E) extranet. 

 

58. A Internet provê diversos tipos de serviços de comunicação. Considere os seguintes possíveis 

serviços: 

I. acesso remoto ao computador; 

II. transmissão de vídeo; 

III. comunicação por voz. 

Sobre os serviços, pode-se dizer que é disponível na Internet o contido em: 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

 

59. A linguagem padrão para a construção e disponibilização de 

páginas web na Internet é 

(A) html. 

(B) http. 

(C) java. 

(D) mpeg. 

(E) xml. 

 

 

60. O MS-Word possui ferramentas para auxiliar na edição de textos em várias línguas. Por padrão, 

no menu Revisão, pode-se, por exemplo: 

(A) corrigir a ortografia, a gramática e a semântica dos textos. 

(B) corrigir erros de ortografia e gramática e contar palavras. 

(C) definir idioma e pronunciar o texto nesse idioma. 

(D) remover gírias e consultar o dicionário de sinônimos. 

(E) traduzir textos para outras línguas e conferir fórmulas matemáticas. 

 

61. Quando uma empresa utiliza os serviços típicos da Internet na sua rede interna, que foi 

construída para ser fechada e exclusiva, isto é, somente para o acesso de seus funcionários, diz-se 

que essa empresa utiliza: 

(A) uma Intranet. 

(B) uma Engine. 

(C) um Facebook. 

(D) um Twitter. 

(E) um Webmail. 
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62. Para determinar o número de caracteres existentes em um texto que está sendo editado com o 

programa MS-Word, em sua configuração padrão, um usuário deverá selecionar o texto e, então, 

utilizar a opção: 

(A) “Contar caracteres” do menu “Formatar”. 

(B) “Contar palavras” do menu “Revisão”. 

(C) “Contabilizar palavras” do menu “Exibir”. 

(D) “Localizar caracteres” do menu “Editar”. 

(E) “Numerar símbolos” do menu “Inserir”. 

63. No programa MS-Excel, em sua configuração padrão, as opções que permitem a um usuário 

alterar a altura das linhas ou a largura das colunas estão localizadas no menu: 

(A) Editar. 

(B) Ferramentas. 

(C) Formatar/Página Inicial. 

(D) Janela. 

(E) Tabela. 

64. Os números 17, 14, 37 e 41 foram inseridos, respectivamente, nas células A1, A2, B1 e B2 de 

uma planilha do programa MS-Excel, em sua configuração padrão.  

Se a expressão =(B2-B1)*(A1-A2) for inserida na célula A3, o resultado 

obtido será: 

(A) 56. 

(B) 48. 

(C) 32. 

(D) 24. 

(E) 12. 

65. O conjunto de caracteres que aparece no final do nome do arquivo, após um ponto, e que auxilia 

o sistema operacional a entender qual o tipo de informação que esse arquivo contém e qual programa 

deve abri-lo é chamado de: 

(A) contração de arquivo. 

(B) extensão de arquivo. 

(C) indexação de arquivo. 

(D) redução de arquivo. 

(E) transposição de arquivo. 

 

 

 

 
 
 


