NOÇÕES DE INFORMÁTICA

1.

Acerca dos ícones da área de trabalho do Microsoft Word
2013 e suas funções, correlacione as colunas e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
Ícones

2.

3.

4.

Funções

1.

( )

Localiza um texto no documento.

2.

( )

Cópia de formatação de texto.

3.

( )

Sombreamento: colorir o plano de
fundo do texto.

4.

( )

Aumentar recuo do parágrafo.

(A)

3/ 2/ 1/ 4

(B)

2/ 3/ 1/ 4

(C)

3/ 4/ 1/ 2

(D)

1/ 2/ 3/ 4

5.

Referente a uma tabela criada no Microsoft Word 2007, a
opção “Propriedades da tabela” na aba “célula” executa as
seguintes tarefas:
(A)

largura preferencial e alinhamento vertical.

(B)

marcadores e tipos de fontes.

(C)

direção do texto e recuo do texto.

(D)

inserção de linhas abaixo ou acima.

6.

Observe a figura abaixo, retirada do Microsoft Excel 2007.

João necessita fazer uma planilha do Microsoft Excel 2010
que calcula se um valor digitado na célula A1 comparado
com um valor digitado na célula A2 seriam iguais ou
diferentes. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula
que resolveria este problema.
(A)

=DELTA(A1;B2)

(B)

=SE(A1=B1;"diferentes";"iguais")

(C)

=SE(A1>B1;"iguais";"diferentes")

(D)

=SE(A1=B1;"iguais";"diferentes")

Com base em hardware e software e de acordo com suas
funções, correlacione as colunas e, em seguida, assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta.
1.
2.
3.

NTFS.
RAM.
Firmware.

( )
( )
( )

4.

Flash.

( )

(A)

1/ 2/ 3/ 4

(B)

3/ 1/ 2/ 4

(C)

4/ 1/ 2/ 3

(D)

2/ 1/ 3/ 4

BIOS
Tipo de partição de disco rígido.
Memória
de
armazenamento
temporário.
Tipo de memória do pendrive.

Com relação ao Microsoft Windows XP, analise as
assertivas abaixo.
I.

O Windows XP é mais antigo se comparado com o
Windows 7 e é recomendado para computadores
com apenas um núcleo de processador.

II.

É possível rodar o Microsoft Office 2010 em um
computador com sistema operacional Windows XP.

III.

O Windows XP não possui o recurso de restauração
de sistema.

É correto o que se afirma em

Assinale a alternativa que apresenta a função que acessa
esse menu.
7.

(A)

I, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I, II e III.

Com relação ao chkdsk e ao defrag no Windows XP,
assinale a alternativa correta.

(A)

Formatação condicional: verifica o valor de uma
célula e associa com um ícone de aviso.

(B)

Formatar célula: insere um formato de visualização
dependendo do valor da célula.

(A)

O chkdsk analisa se o Windows é uma cópia pirata
ou original.

(C)

Função SE: fórmula que verifica uma condição e
imprime uma tabela de valores.

(B)

O defrag destrói arquivos inúteis no sistema
operacional.

(D)

Função validação de dados: valida valores usando
uma condição lógica.

(C)

São funções de manutenção que não existem no
Windows XP.

(D)

São funções que analisam discos rígidos e
reorganizam o sistema de arquivos e são existentes
no Windows XP.
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8.

9.

10.

3

Assinale a alternativa que apresenta as extensões de
compactação de arquivos a partir da versão do Windows
XP.
(A)

RAR e ZIP.

(B)

MP3 e AVI.

(C)

EXE e MSI.

(D)

DOC e XLS.

Com relação ao comando Ping (executado pelo antigo
sistema DOS), é correto afirmar que ele
(A)

retorna o número de série do volume.

(B)

retorna a rota completa feita por um pacote de rede.

(C)

retorna um teste de comunicação de um Host ou IP.

(D)

checa portas abertas no firewall.

É correto afirmar que Word Wide Web significa
(A)

protocolo de comunicação que usa autenticação
SSL.

(B)

sistema de documentos (hipertextos, vídeos, sons e
figuras) em hipermídia que são interligados e
executados na Internet.

(C)

sistema de certificados digitais que verificam se o
site é seguro.

(D)

navegador concorrente dos conhecidos modelos
Google Chrome e Mozilla Firefox.
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