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Informática 

Questão 1.    Em programas de planilhas de cálculo, qual 

o nome que se dá para o retângulo formado pela intersecção 

de uma linha com uma coluna? 

a) Função 

b) Auto soma 

c) Fórmula 

d) Célula 

e) União 

Questão 2.    Ao acessar a página da UPF através do 

navegador Google Chrome, em qual destes botões é possível 

guardar o endereço deste site nos Favoritos do navegador? 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

Questão 3.    No Microsoft Excel, para obter a média 

aritmética dos valores que estão entre as células A5 e D9, 

incluindo estas duas, usamos a fórmula: 

a) = média(A5;D9) 

b) = média(A5.D9) 

c) = média(A5 D9) 

d) = média(A5,D9) 

e) = média(A5:D9) 

Questão 4.    Com base na planilha apresentada abaixo 

construída no Microsoft Excel, considere que o usuário 

digitou na célula B6 exatamente =B2+A2^2 e, logo após, 

pressionou a tecla “Enter”. 

 

Qual será o resultado mostrado na célula B6? 

a) 64 

b) 28 

c) 13 

d) 16 

e) 32 

Questão 5.    Em relação ao editor de textos Microsoft 

Word, analise as assertivas a seguir:  

I. O recurso ´Estilo´, permite padronizar todos os parágrafos 

de título com as mesmas configurações de fonte, de 

parágrafo, entre outras. 

II. O botão  serve para copiar as formatações de um 

texto selecionado para outro texto.  

III. As ferramentas da guia Layout da página permitem, entre 

outras ações, personalizar o tamanho da página, mudar a 

orientação e criar colunas de texto.  

Quais estão corretas? 

a) III, apenas. 

b) I, apenas. 

c) I e III, apenas.  

d) I e II, apenas.  

e) I, II e III.  

Questão 6.    Considere programas para navegação em 

sites na web. Marque qual dos programas abaixo, não é 

considerado um navegador web. 

a) Google Chrome 

b) Microsoft Edge 

c) Adobe Photoshop 

d) Apple Safari 

e) Mozilla Firefox  

Questão 7.    Qual é funcionalidade do botão,  na 

barra de ferramentas do Microsoft Excel? 

a) Formatar os valores de uma célula 

b) Inserir símbolos automaticamente 

c) Somar valores selecionados automaticamente 

d) Inserir uma função automaticamente 

e) Mesclar células diversas 
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Questão 8.    Qual componente da barra de ferramentas 

do MS PowerPoint, é usado para digitar um texto dentro do 

slide? 

a) Caixa de texto 

b) WordArt 

c) ClipArt 

d) Linha de texto 

e) WordPad 

Questão 9.    Na barra de ferramentas do MS 

PowerPoint, existe a aba chamada de TRANSIÇÕES, a mesma 

tem como principal função? 

a) A opção de inserir imagens e músicas do arquivo 

b) Formatar os textos existentes nos slides 

automaticamente 

c) Aplicar um efeito no momento da troca entre um slide 

para outro 

d) Aplicar os efeitos de animação nas imagens e caixas de 

texto 

e) Controlar a troca de informações entre os aplicativos 

Questão 10.    No aplicativo Microsoft Word, para 

exibir e ou esconder caracteres ocultos no texto, deve-se 

clicar no seguinte botão existente na barra de ferramentas:  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 11.    No editor de textos Microsoft Word 

versão em português do brasil, quais as teclas de atalho 

utilizamos na sequência para alterar as configurações da 

fonte do texto selecionado para Sublinhar, Negrito e Itálico? 

 

Questão 12.    São exemplos de dispositivos para 

armazenamento de dados? 

a) HD, DVD, CD e teclado  

b) Pen-drive, HD, CD e placa de rede 

c) HD, DVD, CD e USB 

d) Pen-drive, DVD, HD e CD 

e) DVD, pen-drive, teclado e mouse 

Questão 13.    Podemos considerar como exemplos de 

sistemas operacionais? 

a) Windows, Linux e Chrome 

b) Windows, Android e Internet Explorer 

c) Linux, Safari e Windows 10  

d) Linux, Firefox e Windows 10 

e) Linux, Windows e Android 

Questão 14.    Em sistemas operacionais Microsoft 

Windows, qual programa relacionado abaixo NÃO 

acompanha o produto e deve ser comprado separadamente? 

a) Bloco de notas 

b) Calculadora 

c) Excel 

d) MsPaint 

e) Wordpad 

 

 

a)  
CTRL + S CTRL + N CTRL + I 

b)  CTRL + U CTRL + B CTRL + I 

c)  ALT + S ALT + N ALT + I 

d)  ALT + U ALT + B ALT + I 

e)  SHIFT + X SHIFT + Z SHIFT + V 
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Questão 15.    No Explorador de arquivos do Microsoft 

Windows, mostrando a relação de arquivos de uma pasta, 

qual a combinação de teclas usada para selecionar TODOS os 

arquivos desta pasta? 

a) CTRL+C; 

b) CTRL+T; 

c) CTRL+X; 

d) CTRL+V; 

e) CTRL+A; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 16.    Um aluno criou uma apresentação com 

15 slides no Microsoft PowerPoint. No momento, o slide 

exibido em modo de edição é o de número 5. Nessas 

condições, para iniciar essa apresentação a partir do slide 

atual, ele deve executar o seguinte atalho de teclado: 

a) Ctrl + F7 

b) Ctrl + F5  

c) Shift + F5  

d) Shift + F7  

e) Shift + Ctrl 

 

 

 

 

 

 

 


