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Informática 

Questão 1.    Para os computadores atuais, existem 

alguns dispositivos para armazenamento de dados. Escolha a 

opção que apresenta apenas dispositivos de armazenamento 

de dados. 

Disco Rígido, Teclado, Solid State Device. 

Disco Rígido, Pen Drive, Solid State Device. 

Pen Drive, Mouse, Disco Rígido. 

Solid State Device, Microfone, Pen Drive. 

Teclado, Mouse, Microfone. 

Questão 2.    Sobre hardware de computadores é 

incorreto afirmar que: 

Todos os computadores possuem uma placa controladora de 

vídeo. 

O disco rígido executa as instruções dos programas. 

Um processador é responsável pela execução das instruções 

dos programas. 

O teclado é um dispositivo de entrada de dados. 

A impressora é um dispositivo de saída de dados. 

Questão 3.    Sobre os programas de computadores, 

indique qual é o mais adequado para acessar páginas web: 

Mozilla Firefox 

Microsoft Word 

Adobe Photoshop 

Corel Draw 

Libreoffice Calc 

Questão 4.    No sistema operacional Windows 10, as 

combinações de teclas utilizadas para a função Copiar-Colar 

são, respectivamente: 

CTRL+V  e  CTRL+X 

SHIFT+H  e  SHIFT+J 

CTRL+C  e  CTRL+V 

ALT+DEL e ALT+INS 

CTRL+1  e  CTRL+2 

 

 

 

 

Questão 5.    No sistema operacional Windows 10, o 

Gerenciador de Arquivos é o programa utilizado para 

organizar os arquivos e pastas. A tarefa de excluir 

definitivamente um arquivo de uma pasta no disco rígido 

local, sem passar pela lixeira, é executada quando a opção 

“Excluir” é acionada junto com qual tecla de atalho? 

SHIFT 

DEL 

Tecla Windows 

CTRL 

ALT 

Questão 6.    Sobre correio eletrônico, é correto afirmar 

que: 

As mensagens enviadas vão diretamente para o computador 

do destinatário. 

Só é possível enviar uma mensagem para apenas um 

destinatário. 

Uma mensagem não pode conter links. 

Não é possível enviar arquivos em anexo. 

É possível enviar uma mensagem para vários destinatários 

sem que um saiba que o outro recebeu, utilizando o campo 

CCO. 

Questão 7.    O principal protocolo de rede utilizado para 

acesso a páginas web é: 

XXXX 

POP3 

PCPF 

HTTP 

CNPJ 

Questão 8.    Nos programas editores de texto, as opções 

alinhar à direita, centralizar e justificar são opções de: 

Formatação de parágrafo. 

Configuração de página. 

Ajuste de células em uma planilha. 

Ajuste de slides para exibição. 

Formatação de fonte. 
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Questão 9.    O formato de arquivos originais do 

Microsoft Word é: 

.PDF 

.DOCX 

.EXE 

.COM 

.BMP 

Questão 10.    No Microsoft Word, as opções para 

configuração de margens estão na janela de diálogo: 

Ajuste de células em uma planilha 

Ajuste de slides para exibição 

Formatação de fonte 

Formatação de parágrafo 

Configuração de página 

Questão 11.    No editor de textos Microsoft Word, é 

incorreto afirmar que: 

É possível criar um sumário. 

Não é possível diagramar o conteúdo na página. 

É possível inserir citações de forma automática. 

É possível ajustar o tamanho da folha. 

Pode ser inserida uma imagem no documento. 

Questão 12.    Em relação aos programas de planilhas 

eletrônicas, é incorreto afirmar que: 

As células das planilhas aceitam datas como conteúdo. 

As células podem ter seu tamanho alterado. 

Não é possível ordenar as células pelo seu conteúdo. 

É possível gerar gráficos a partir dos valores. 

É possível escrever fórmulas nas células. 

Questão 13.    Em relação aos programas de planilhas 

eletrônicas, é correto afirmar que: 

São os principais programas utilizados para edição de vídeos. 

São organizados em slides para apresentações de conteúdo. 

São os principais programas para acessar páginas web. 

Estão organizados em linhas e colunas. 

São os únicos tipos de programas para editar textos. 

 

 

 

Questão 14.    Em uma planilha do Microsoft Excel 

apresentada abaixo, qual é o resultado da fórmula aplicada 

na célula B5? 

 

521.000,00 

125.000,00 

521.000,00 

251.000,00 

512.000,00 

Questão 15.    Considerando um programa de 

apresentações de slides, como o Microsoft Power Point, 

marque a alternativa inválida 

Um slide não aceita uma planilha de cálculo como seu 

conteúdo. 

É possível ajustar as dimensões dos slides para uma largura e 

altura específica. 

Um slide pode ser configurado para passar automaticamente 

após um tempo específico. 

É possível acrescentar a voz de um narrador à apresentação. 

Os conteúdos de textos são normalmente inseridos em caixas 

de texto. 

Questão 16.    Considerando um programa de 

apresentações de slides, como o Microsoft Power Point, a 

opção para inserir uma animação ao trocar de um slide para 

o outro é chamada de: 

Layout de slides 

Configuração de página 

Alinhamento de parágrafos 

Apresentação de slides 

Transição 

 

 


