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Conforme eu prometi, você acabou de 
ganhar 1001 QUESTÕES DE CONCURSO de 
Direito Administrativo da banca CESPE 
gratuitamente. 

 
Este material vai ajudar você a 

gabaritar a matéria de Informática do seu 
concurso. 

 
Eu quero ver você gabaritando a prova.  
 
Esse é o objetivo!!! 
 
Depois eu vou querer o seu 

depoimento de sucesso!!! 
 
As questões estão logo abaixo e o 

gabarito no final.  
 
Espero ter te ajudado para a aprovação 

em seu concurso!!!! 

 
 

Olá, aqui é o Prof. Tiago Queiroz, 
 

Sou o criador do projeto 1001 
QUESTÕES DE CONCURSO. 

 
Sou professor de curso online para 

concursos e presencial. Dou aula em cursos para 
concurso público desde novembro de 2003 e já 
fiz diversos concursos e passei em alguns. Meu 
primeiro concurso foi em 1996  por sugestão do 
meu primo Alex. Já trabalhei na administração 
pública do município do Rio de Janeiro, do 
estado do RJ e da União (federal). Eu aprendi 
como estudar para concurso e como passar em 
concurso!!! 
 

Eu tenho certeza absoluta que a melhor 
e mais eficiente forma de estudar para concurso 
público é resolver questões de provas anteriores.  

 
Essa é a melhor dica de como passar em 

concurso. 
 

Eu já senti na pele a necessidade de 
precisar de questões de provas anteriores e não 
as ter ou ter dificuldade para tê-las. Sempre fiz 
muitas questões, imaginando a cara do 
examinador do concurso. Pensava como ele era. 
Sua cara, seu cabelo e seu bigode. Ele até tinha 
nome. Eu o chamava de Alfredo. Isso parece 
coisa de maluco?! Talvez o seja. Era a minha 
maluquice de concurseiro. Quando fazia 
centenas de questões, tinha a sensação de que 
sabia como e o que ele iria cobrar na prova. 
Tinha a sensação de poder. Tinha a sensação de 
que não iria cair mais em pegadinhas. Tinha a 
sensação de que ele era o meu único adversário 
e não os outros candidatos. Pensava: “se você 
repetir alguma questão ou fizer uma questão 
parecida, VOU ACERTÁ-LA e eu vou te vencer”. 

 
Sei que você também quer ter esse 

pensamento ou algo parecido!!! 
 
Por isso, resolvi ajudar os concurseiros 

dando gratuitamente e periodicamente 1001 
QUESTÕES DE CONCURSO de diversas 
bancas e matérias.  
 

Você já pensou na possibilidade de 
resolver questões parecidas ou quase iguais do 
seu concurso?  
Sim?! Então, faça provas de concursos 
anteriores, inclusive as provas de concursos 
similares!!! 
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Estude com foco e aquilo que realmente 
cai nas provas!!!  
 

Você sabe como passar em concursos? 
Resolver questões de provas anteriores é o 
atalho para a aprovação!!! As questões serão 
entregues na forma de apostila para concurso 
grátis (PDF). Você receberá e-mail`s com links 
para pegá-las. 
 

Caso você tenha recebido este material 
de outra forma, como por exemplo, através de 
algum amigo, não tem problema, mas 
aconselho você cadastrar o seu email no meu 
site www.1001questoesdeconcurso.com.br 
para também fazer parte desse seleto grupo e 
receber dicas e questões gratuitamente. 

 
Se você se cadastrou pela                  

minha página de fãs no Facebook 
(www.facebook.com/1001questoesdeconcursogr
atis) e queira trocar de email, cadastre-se no site 
www.1001questoesdeconcurso.com.br e depois 
me avise para não ter problema no recebimento 
das novas 1001 questões, dicas e surpresas.   

 
Esse projeto inclui questões do CESPE- 

UnB, FCC - Fundação Carlos Chagas-,  
CESGRANRIO, VUNESP e ESAF, sendo 
questões de português, informática, direito 
constitucional, direito do trabalho, direito penal, 
de direito tributário, direito administrativo para o 
concurso do TRE, TRT, TRF, TJ, Ministério 
Público ( MPU e MPE ), polícia federal, polícia 
civil, PRF ( Polícia Rodoviária Federal ), 
PETROBRAS, fiscal do trabalho e concurso da 
receita federal. 

 
Esses materiais serão úteis para sua 

aprovação em concursos abertos e concursos 
previstos e serão disponibilizados no BLOG ou 
por e-mail. Outros materiais, dicas e surpresas só 
serão enviados para os concurseiros que 
cadastrarem o email no FACEBOOK (clique aqui) 
ou que cadastrarem o seu e-mail no site 1001 
QUESTÕES DE CONCURSO (clique aqui) . 
Depois, você receberá um email para ir para o 
meu BLOG. Fique tranquilo, seu e-mail somente 
será utilizado para nos comunicarmos. Estamos 
iniciando um relacionamento pautado na 

confiança.  Eu respeito a sua privacidade e 
assim como você, odeio SPAM !!! 

 
Coloque seu comentário no BLOG para 

eu saber se você gostou desse projeto e o que 
você gostaria de receber para eu decidir a 
próxima matéria e banca que você receberá as 
1001 QUESTÕES que serão úteis para ajudar 
você a passar em seu concurso em 2013. Sua 
opinião é muito importante para mim e para a 
continuidade desse projeto!!! Esse projeto 
mãe só terá continuidade se eu sentir que 
você realmente gostou e outras pessoas 
também gostaram. Então, divulgue o meu 
trabalho e faça comentários no blog, que você 
vai receber o link, para eu te recompensar 
com mais questões e outras surpresas que 
tenho em mente, caso você ainda não tenha 
feito. 

 
Abraços e até as próximas novidades, 

 
__________________________________________________  

PPrrooff..  TTiiaaggoo  QQuueeiirroozz  
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HARDWARE 

 
1 -  CESPE - 2012 - TRE-RJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
A respeito de manutenção de computadores, 
julgue os itens subsequentes. 
Para se garantir o correto funcionamento de um 
computador com placa-mãe dual-channel, é 
obrigatória a instalação de dois pentes de 
memória nessa placa.  
( ) Certo      ( ) Errado 
 
2 -  CESPE - 2012 - TRE-RJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
A instabilidade da fonte de alimentação é um 
dos principais motivos para desligamentos 
repentinos de computadores. Fontes de 
alimentação do tipo ATX contam com sinais 
de controle que desligam o computador de 
forma automática caso sejam verificadas 
alterações nas tensões fornecidas pela 
própria fonte de alimentação, que podem 
avariar componentes do computador. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
3 -  CESPE - 2012 - TRE-RJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação à manutenção de equipamentos 
de informática, julgue os itens subsecutivos. 
São causas comuns de problemas com 
impressoras: falta de papel, tinta ou alimentação, 
juntamente com travamento de CPU por 
sobreaquecimento. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
4 -  CESPE - 2012 - TRE-RJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
A manutenção corretiva pode ser planejada 
ou não, sendo motivada por emergência ou 
detecção de uma situação que possa vir a 
causar pane. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
5 -  CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
PAPILOSCOPISTA  
Acerca de conceitos de hardware, julgue o 
item seguinte. 
Diferentemente dos computadores pessoais ou 
PCs tradicionais, que são operados por meio de 

teclado e mouse, os tablets, computadores 
pessoais portáteis, dispõem de recurso touch-
screen. Outra diferença entre esses dois tipos de 
computadores diz respeito ao fato de o tablet 
possuir firmwares, em vez de processadores, 
como o PC.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
6 -  CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL 

 
Com base nas figuras apresentadas acima, 
julgue os itens consecutivos.  
Na figura 1, o conector é do tipo PS2, utilizado 
para conectar mouses e teclados aos 
computadores.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
7 -  CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL 
Para proferir uma palestra acerca de crime 
organizado, um agente conectou dispositivo 
USB do tipo bluetooth no computador que lhe 
estava disponível. A respeito desse cenário, 
julgue o item abaixo. 
O uso de dispositivos bluetooth em portas USB 
necessita de driver especial do sistema 
operacional. Em termos de funcionalidade, esse 
driver equivale ao de uma interface de rede sem 
fio (wireless LAN), pois ambas as tecnologias 
trabalham com o mesmo tipo de endereço físico.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
8 -  CESPE - 2008 - SERPRO –  
Com relação a conceitos básicos de 
informática e sistema operacional Linux, 
julgue os itens a seguir. 
Uma desvantagem da utilização do notebook é a 
ausência de porta USB, que permite conexão 
rápida com a Internet. 
( ) Certo      ( ) Errado  
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9 -  CESPE - 2011 - IFB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO 
Com relação a conceitos básicos de 
informática e a conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas, julgue 
os itens a seguir. 
Os teclados que são desenvolvidos no padrão 
ABNT2 não possuem o caractere cedilha.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
10 -  CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Acerca dos conceitos básicos e modos de 
utilização da informática, julgue os itens a 
seguir.  
Uma estação de trabalho (workstation) pode ter 
capacidade para a utilização de sistemas 
multiprocessados, com expansão de memória 
RAM superior a 10 gigabytes.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
11 -  CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Com relação aos conceitos de organização e 
gerenciamento de arquivos, pastas e 
programas, julgue os itens que se seguem. 
Durante a formatação de um disco, é possível 
escolher o sistema de arquivos e o tamanho dos 
clusters de uma unidade que se pretende criar.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
12 -  CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA 
Julgue os itens seguintes relativos a 
informática. 
O disco rígido ou HD (hard disk) é o dispositivo 
de armazenamento de dados mais usado nos 
computadores. Nele, é possível guardar não só 
os arquivos como também todos os dados do 
sistema operacional, imprescindíveis para a 
utilização do computador. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
13 -  CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA 
O mp3 é o dispositivo substituto do disquete, 
pois consiste em uma pequena memória 
portátil que funciona em equipamentos com 
uma porta USB. 
( ) Certo      ( ) Errado  

14 -  CESPE - 2011 - TJ-ES - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
Com relação às práticas de manutenção de 
equipamentos de informática, julgue os 
próximos itens. 
Em geral, impressoras de menor porte utilizam 
bluetooth e as multifuncionais, que comumente 
atendem diversas máquinas, utilizam o wi-fi. Para 
se instalar impressoras bluetooth, deve ser 
verificado se o adaptador bluetooth está 
conectado ao computador, bem como se está 
ligado, e se a impressora bluetooth está ligada. 
Nessa instalação, pode ser ainda necessário 
remover a conexão do adaptador com a 
impressora bluetooth e, em seguida, tentar 
detectá-la novamente por meio do assistente 
para Adicionar Impressora.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
15 -  CESPE - 2011 - TJ-ES - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
Para a instalação de impressora deskjet, é 
necessário, e suficiente, realizar as conexões 
corretas dos cabos e ligar o computador, já 
que o reconhecimento e a inicialização de um 
novo hardware são feitos de forma automática 
pelo recurso plug and play ou, ainda, PnP.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
16 -  CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO  
Com relação à manutenção, operação e 
configuração de computadores, julgue os 
próximos itens. 
De acordo com procedimento apropriado para 
manutenção, serviço dessa natureza deve ser 
executado com o equipamento aterrado, não 
havendo a necessidade de desenergizá-lo. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
17 -  CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO  
O uso de senha de BIOS permite melhor 
controle de acesso ao equipamento. 
( ) Certo      ( ) Errado  
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18 -  CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO  
O desligamento abrupto de um computador 
nunca causa perda de integridade dos dados 
nele armazenado. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
19 -  CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO  
Em PCs, a perda da configuração dos dados 
da BIOS normalmente é um indicativo da 
necessidade de troca da bateria da placa mãe. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
20 -  CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
 

 
 
Na figura acima, identifica-se o componente 
de hardware, normalmente encontrado em 
computadores modernos, denominado  
a) disco rígido (HD).  
b) pendrive.  
c) nobreak.  
d) gravador de DVD.  
e) placa-mãe.  
21 -  CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
É responsável pela realização de cálculos 
matemáticos em um computador o 
componente de hardware denominado  
a) barramento do sistema.  
b) teclado.  
c) processador.  
d) byte.  
e) disquete.  

22 -  CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
 
A porta padrão que corresponde ao símbolo 
representado na figura acima — utilizada para a 
conexão de pendrive em um computador — é 
denominada  
a) USB.  
b) PS2.  
c) DB9.  
d) DIMM.  
e) HDMI.  
 
23 -  CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Entre os componentes periféricos de um 
computador, constituem, respectivamente, 
exemplos de dispositivos de entrada e de 
saída de dados de um computador  
a) o mouse e o teclado.  
b) a impressora e o microfone.  
c) a impressora e o monitor LCD.  
d) o teclado e o microfone.  
e) o mouse e o monitor LCD.  
 
24 -  CESPE - 2011 - Correios - Agente de 
Correios  
a) é um tipo de memória semicondutora não 
volátil.  
b) é um tipo de interface paralela que permite a 
comunicação sem fio entre um computador e 
seus periféricos.  
c) é um roteador wireless para redes sem fio.  
d) tem função de garantir o fornecimento 
ininterrupto de energia elétrica ao computador.  
e) pode auxiliar na comunicação entre 
computadores através da rede telefônica.  
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25 -  CESPE - 2006 - TJ-SE - TITULAR DE 
SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS 

 
 
A figura acima, obtida no sítio 
www.wikipedia.org., apresenta 
uma visão esquemática de um conjunto de partes 
que compõem 
um computador, na qual se destacam partes 
numeradas de 1 a 10. 
Julgue os itens que se seguem, acerca das 
informações 
apresentadas e dos conceitos de software e 
hardware; 
microcomputador: configuração básica 
componentes; 
periféricos: aplicações e funcionamento 
básico e procedimento 
para realização de cópia de segurança 
(backup). 
São considerados dispositivos de entrada ou 
de saída de dados: 6, 7, 8, 9 e 10. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
26 -  CESPE - 2006 - TJ-SE - TITULAR DE 
SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS  
A capacidade ou velocidade dos dispositivos 
3, 4, 6, 7 e 8 é usualmente medida usando-se 
as seguintes unidades, respectivamente: 
megabyte, megabyte, volt, megabyte e 
gigabyte. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 

27 -  CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
 
A figura acima ilustra um tipo de cabo padrão 
que pode ser usado para a conexão de 
impressoras a um computador, sendo, para 
isso, necessária a existência de uma porta  
a) HDMI.  
b) VGA.  
c) PCI.  
d) microusb.  
e) paralela.  
 
28 -  CESPE - 2009 - PC-RN - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
Entre os dispositivos de entrada de dados em 
informática, incluem-se 
a) o teclado e o mouse.  
b) o mouse e a memória ROM.  
c) o teclado e a impressora.  
d) o monitor e a impressora.  
e) a impressora e o mouse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

8 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

 
29 -  CESPE - 2005 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
 

 
A janela ilustrada acima apresenta as 
especificações técnicas de um computador, 
bem como a descrição de acessórios 
compatíveis às suas disponibilidades de 
software e hardware. Com relação a esse 
computador, julgue os itens a seguir, tendo 
como base as suas especificações. 
 

 
Estão certos apenas os itens 
a) I e II. 
b) I e IV.  
c) II e III.  
d) III e V.  
e) IV e V.  
 
30 -  CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR 
Acerca dos componentes funcionais de 
computadores, julgue os itens que se 
seguem. 
Um exemplo de hardware, a unidade central de 
processamento (CPU), responsável por executar 

os programas armazenados na memória 
principal, é composta por duas grandes 
subunidades: a unidade de controle (UC) e a 
unidade lógica e aritmética (ULA).  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
31 -  CESPE - 2011 - TRE-ES - TÉCNICO  
Considerando a manutenção de 
equipamentos de informática, julgue os itens 
subsecutivos. 
A limpeza de monitores de LCD (liquid crystal 
display) requer que se tomem alguns cuidados, 
normalmente recomendados pelos fabricantes, 
para melhor conservação do equipamento. Entre 
os produtos recomendados para essa limpeza, 
estão os detergentes líquidos e o álcool, que 
devem ser aplicados com pano macio.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
32 -  CESPE - 2011 - TRE-ES - TÉCNICO  
Caso um computador, ao ser ligado, emita um 
bipe constante e nenhuma mensagem seja 
exibida na tela do monitor, é correto concluir 
que o processador desse computador está 
danificado.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
33 -  CESPE - 2011 - TRE-ES - TÉCNICO  
São componentes de uma impressora a jato 
de tinta: placa lógica, que coordena o trabalho 
da impressora; carro de impressão, que 
carrega os cartuchos de tinta; motores, 
engrenagens e correias responsáveis pela 
movimentação do carro de impressão; o eixo 
por onde o carro se desloca; botões diversos 
(ligar, correr folha etc.); cabeças de 
impressão, que fazem parte dos cartuchos (e 
com estes são descartadas) em algumas 
impressoras e em outras fazem parte do carro 
de impressão.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
34 -  CESPE - 2011 - TRE-ES - TÉCNICO  
Para a recuperação de arquivos em HD 
danificado, um dos procedimentos 
normalmente utilizados é o Particionar.  
( ) Certo      ( ) Errado  
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35 -  CESPE - 2011 - PC-ES - PERITO 
CRIMINAL ESPECIAL  
Acerca de conceitos básicos de informática e 
sistemas operacionais, julgue os itens a 
seguir. 
O modem é exemplo de um dispositivo híbrido, 
pois pode permitir simultaneamente a entrada e a 
saída de informações na unidade central de 
processamento.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
36 -  CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue os itens subsequentes, relativos a 
conceitos básicos de informática. 
A menor unidade de informação armazenável em 
um computador é o byte, suficiente, em muitos 
casos, para armazenar um caracter.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
37 -  CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Para que um programa possa ser executado 
em um computador, é necessário que um HD 
(hard disk) seja instalado nesse computador.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
38 -  CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue os itens a seguir, relativos aos 
conceitos de componentes funcionais e 
dispositivos de entrada e saída de 
computadores.  
Os dispositivos de entrada e saída usam 1 byte 
como unidade padrão de transferência de dados, 
isto é, transferem 1 byte de dados por vez.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
39 -  CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Apesar de o dispositivo USB 2.0 ter 
velocidade superior à da versão anterior, USB 
1.1, ele é compatível com dispositivos que 
funcionam com o USB 1.1, desde que a taxa 
de transferência de dados desses 
dispositivos não ultrapasse 1,5 Mbps.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
40 -  CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  

Considere que um computador já está em sua 
operação diária e que já tem instalados os 
programas e periféricos necessários a 
execução dessas tarefas. Julgue os itens 
subsequentes, a respeito do uso dos 
periféricos e dos programas necessários ao 
bom uso do computador. 
As impressoras matriciais já estão obsoletas e, 
caso estejam disponíveis em um setor, devem 
ser substituídas por outras mais modernas, de 
modo a reduzir o consumo de material e o nível 
de ruído. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
41 -  CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Considerando que um computador já tem 
instalados os programas e periféricos 
necessários à execução das suas tarefas, 
esteja sendo ligado e colocado em operação 
para o início dos trabalhos diários do setor, 
julgue os itens a seguir, que versam sobre o 
comportamento de seus componentes 
funcionais nesse exato momento. 
A memória principal do computador, por ser 
volátil, precisa ser atualizada com dados e 
instruções cada vez que o computador é ligado. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
42 -  CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Quando é ligado, o computador faz um 
autodiagnóstico. Se, por exemplo, o teclado 
não estiver conectado ao computador, o fato é 
identificado nesse processo e a inicialização 
do sistema é automaticamente interrompida. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
43 -  CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Acerca de conceitos básicos de informática e 
sistemas operacionais, julgue os itens a 
seguir. 
O modem é exemplo de um dispositivo híbrido, 
pois pode permitir simultaneamente a entrada e a 
saída de informações na unidade central de 
processamento. 
( ) Certo      ( ) Errado  
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44 -  CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA 
Determinada empresa pretende adquirir 
computadores para alguns dos seus 
funcionários e recebeu oferta de notebooks 
com as  seguintes especificações: 
processador Intel® Celeron 900 (2.2 GHz, 1 
MB L2 cache, 800 MHz FSB); memória RAM de 
2 GB DDR2 800 MHz (2 × 1 GB); gravador de 
DVD/CD dual layer; rede sem fio padrão 
802.11g, de 2,4 GHz; placa de rede integrada 
10/100 
Ethernet; sistema operacional Linux de 64 
bits. 
Considerando as informações acima, julgue os 
itens que se seguem. 
O gravador de DVD mencionado possibilita 
armazenar, em um DVD, uma quantidade de 
dados maior que aquela propiciada por um 
gravador sem o recurso de gravação dual layer, 
mas somente se os discos utilizados tiverem 
mídia +R ou +RW, apropriada para esse tipo de 
gravação. 
( ) Certo      ( ) Errado  
  
 
45 -  CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
As especificações acima contêm dados 
conflitantes, uma vez que nenhum processador 
Intel Celeron suporta sistema operacional de 64 
bits.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
46 -  CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
Considerando que esses notebooks devem 
ser usados somente para executar programas 
de automação de escritório e para acessar a 
Internet, a substituição do sistema 
operacional de 64 bits por um de 32 bits não 
causaria perda significativa de desempenho. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
47 -  CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Considerando que um usuário pretenda 
adquirir um computador do tipo PC de forma 
que possa, em casa, realizar trabalhos 
escolares e acessar a Internet, e que, para se 

fazer tal aquisição,seja recomendável saber 
se as características do computador 
adquirido são adequadas para a realização 
dessas tarefas, julgue os itens seguintes, 
relativos a hardware de computadores 
do tipo PC. 
Caso o usuário deseje instalar uma impressora 
no computador, é necessário que esse 
computador possua uma forma de se comunicar 
com a impressora. Se a impressora utilizar 
comunicação por meio do padrão USB, é 
necessário que o computador disponha de porta 
USB.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
48 -  CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Caso o computador a ser adquirido possua 
uma unidade de disco de 3½", essa unidade 
permitirá o armazenamento, em cada disco de 
3½", de uma quantidade de bits superior a 8 
bilhões.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
49 -  CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Para que o usuário possa digitalizar 
documentos, mantendo-os armazenados na 
memória do computador, será necessário que 
ele adquira uma placa de vídeo, que é um 
periférico que digitaliza documentos e envia 
ao computador os dados das imagens 
correspondentes a esses documentos.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
50 -  CESPE - 2004 - STM - ANALISTA  
Para que o usuário possa acessar a Internet 
por meio de uma rede dial-up, é necessário 
que seja instalado no computador um modem 
adequado.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
51 -  CESPE - 2010 - TRE-MT - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de manutenção e de instalação de 
impressoras, assinale a opção correta. 
a) Para instalar uma impressora do tipo laser, é 
suficiente conectá-la ao computador pela porta 
paralela.  
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b) Para realizar a troca de cartucho, é necessário 
que a impressora esteja desconectada do 
computador e sem alimentação de energia, para 
evitar choques elétricos.  
c) Para melhorar o desempenho da impressora e 
contribuir com a preservação do meio ambiente, 
é aconselhável o uso de cartuchos recicláveis e 
remanufaturados.  
d) A instalação de impressoras dos tipos jato de 
tinta e laser é semelhante, portanto, a 
substituição de uma por outra é transparente 
para o sistema operacional, alterando apenas o 
software de controle da impressora.  
e) As impressoras portáteis utilizam a tecnologia 
3G para enviar os arquivos para impressão.  
 
52 -  CESPE - 2010 - TRE-MT - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação à manutenção de equipamentos 
de informática, assinale a opção correta. 
a) Para corrigir o problema do computador que 
apresenta a hora errada ao ser inicializado, 
mesmo após ter sido configurado com a hora 
correta, é suficiente substituir o CNIP.  
b) Ao se instalarem monitores de LCD, é 
necessária a instalação de um conversor digital 
para se ter acesso aos padrões abertos da 
Internet.  
c) Uma maneira eficaz de fazer backup de 
arquivos do computador é instalar um HD 
externo, pela porta USB, e realizar a cópia dos 
arquivos normalmente.  
d) Para ampliar a capacidade de armazenamento 
de dados do computador, é relevante expandir os 
pentes de memória RAM.  
e) A tecnologia USB provê conexão mais rápida à 
Internet em redes wireless.  
 
53 -  CESPE - 2009 - ADAGRI-CE - AGENTE 
ESTADUAL AGROPECUÁRIO 
Com relação à informática e Internet, julgue 
os itens a seguir. 
As entradas do tipo USB em computadores 
podem ser utilizadas para a conexão de diversos 
tipos de dispositivos, como mouse, teclado, 
impressora e dispositivos portáteis.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
54 -  CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA  

Com relação ao hardware de computadores 
do tipo PC e a conceitos de computação e 
informática, assinale a opção correta.  
a) 1 megabyte corresponde a mil bytes.  
b) Diversos processadores de computadores do 
tipo PC atuais funcionam com freqüência de 
relógio (clock) superior a 800 milhões de hertz.  
c) Todos os tipos de CD-ROM permitem a 
realização, pelo usuário, de um grande número 
de operações de leitura e escrita no mesmo 
disco.  
d) O mouse é um exemplo de periférico de saída 
que se comunica com o computador por meio de 
uma porta pararela.  
e) Os monitores de vídeo SVGA, mais antigos, 
estão, aos poucos, sendo totalmente substituídos 
por monitores mais modernos, denominados 
CGA.  
 
55 -  CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Com relação a hardware de computadores do 
tipo PC, assinale a opção correta. 
a) Diversos modelos de mouse atuais se 
conectam com o computador por meio de 
interface USB. 
b) A memória RAM do computador é um tipo de 
memória não-volátil, pois a informação nela 
armazenada não é perdida quando o computador 
é desligado. 
c) A memória cache é um tipo de memória mais 
lenta que a memória RAM comum, mas que 
possui maior capacidade de armazenamento. 
d) A freqüência de relógio máxima observada nos 
computadores do tipo PC mais atuais é de 500 
milhões de hertz (Hz). 
e) O tamanho máximo das memórias RAM dos 
computadores do tipo PC mais modernos é 
inferior a 100 milhões de bytes.  
 
56 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Com relação aos componentes de um 
computador, julgue os itens seguintes. 
Pipeline é o nome dado ao recurso do sistema 
operacional que possibilita reconectar a placa de 
rede à Internet no caso de interrupção de acesso.  
( ) Certo      ( ) Errado  
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57 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Bluetooth, um padrão de comunicação sem 
fio e de baixo consumo de energia, permite a 
transmissão de dados entre dispositivos 
compatíveis com a tecnologia, porém, não 
funciona em todas as partes do mundo por 
não ter uma frequência de rádio aberta, que 
seja padrão em qualquer lugar do planeta.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
58 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
O RAID 5 é similar ao RAID 4, mas armazena 
informação ECC (error correcting code), de 
controle de erros, no lugar da paridade.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
59 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
O barramento de um computador pode ser 
classificado em externo ou interno; 
unidirecional ou bidirecional; e de dados, de 
endereço e de controle.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
60 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Nos discos magnéticos, o processo de leitura 
e escrita de dados possui três estágios: 
tempo de busca, latência rotacional e tempo 
de transferência.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
61 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Com relação aos componentes de um 
computador, julgue os itens seguintes. 
Uma memória virtual paginada melhora o tempo 
de acesso médio à memória principal por se 
tratar da alocação de uma parte da memória 
ROM.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
62 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
A respeito das características dos 
processadores disponíveis no mercado, 
julgue os itens que se seguem.  

Alguns processadores possuem o recurso 
thermal throtting, que protege o processador em 
caso de superaquecimento, evitando que ele se 
queime.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
63 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Uma das características de um processador é 
sua frequência de operação, que pode ser 
medida em megahertz (MHz) ou milhões de 
ciclos por segundo, também denominada 
frequência de clock. Mas nem sempre um 
processador com maior frequência de 
operação é mais rápido que outro que opera 
com frequência menor.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
64 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Quanto a sistemas de entrada, saída e 
armazenamento de dados, julgue os próximos 
itens. 
Plug and play promove o conceito de que 
novos dispositivos devem ser conectados e 
utilizados sem que o usuário precise 
reconfigurar jumpers ou softwares.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
65 -  CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
Acerca de informática, julgue os itens a 
seguir. 
A principal característica das impressoras 
multifuncionais é reunir, em um único 
equipamento, diversas funcionalidades que antes 
eram segregadas em dispositivos independentes, 
como impressora, copiadora e escâner.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
66 -  CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
  
A principal característica das impressoras 
multifuncionais é reunir, em um único 
equipamento, diversas funcionalidades que antes 
eram segregadas em dispositivos independentes, 
como impressora, copiadora e escâner.  
( ) Certo      ( ) Errado  
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SOFTWARE 

 
67 -  CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue os próximos itens, acerca de 
conceitos relacionados a organização de 
arquivos, pastas e programas. 
Quando um programa é instalado em um 
computador, normalmente, são criadas pastas 
onde arquivos relacionados a esse programa são 
armazenados. A remoção de arquivos dessas 
pastas de armazenamento poderá comprometer 
o correto funcionamento do programa. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
68 -  CESPE - 2012 - Banco da Amazônia - 
Técnico Científico  
Com relação a noções básicas de informática, 
julgue os itens que se seguem. 
De modo geral, os arquivos que um usuário 
produz ao usar determinado software devem ser 
gravados na mesma área destinada à instalação 
desse software. Assim, por exemplo, se o usuário 
tiver o software X instalado em subpastas 
contidas na pasta Aplic_1, os arquivos que ele 
produzir ao utilizar o software X deverão ser 
gravados na pasta Aplic_1, para facilitar e agilizar 
a leitura desses arquivos pelo referido software. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
69 -  CESPE - 2011 - PC-ES - PERITO 
CRIMINAL  
Acerca dos principais aplicativos de software 
livres, julgue os itens subsecutivos. 
No aplicativo Writer do BrOffice.org, ao se 

pressionar o botão é realizada a 
autoverificação ortográfica do texto que está 
sendo editado.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
70 -  CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
PAPILOSCOPISTA  
A respeito de softwares para edição de textos, 
planilhas e apresentações, julgue os 
próximos itens. 
O Microsoft Office Sky Driver é uma suíte de 
ferramentas de produtividade e colaboração 

fornecida e acessada por meio de computação 
em nuvem (cloud computing).  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
71 -  CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
No que se refere aos principais aplicativos 
comerciais para edição de textos, planilhas, 
materiais escritos e audiovisuais, julgue os 
itens subsequentes.  
Ferramentas como o Corel e o MSVisio podem 
ser úteis na confecção e edição de imagens 
vetoriais que se pretenda inserir em documentos 
de diversos formatos.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
72 -  CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
Julgue os itens seguintes relativos a 
informática. 
O firewall é o dispositivo que permite a conexão 
com a Internet, uma vez que é responsável pela 
conversão do sinal analógico em sinal digital. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
73 -  CESPE - 2009 - TRE-GO - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Ainda com relação a conceitos de informática, 
assinale a opção correta. 
a) Sistema operacional é um aplicativo que tem 
como função principal a edição de textos e 
figuras.  
b) Um software livre pode ser usado, copiado, 
estudado, modificado e redistribuído sem 
restrição.  
c) Arquivo é a parte física da memória que retém 
informações com tamanho pré-definido.  
d) Pasta é um tipo de disco que armazena 
informações de documentos de forma ordenada.  
 
74 -  CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Com relação à imagem de pacote de um 
software instalado em um computador, julgue 
o item abaixo. 
O objetivo de se criar uma imagem de pacote de 
software é permitir a reinstalação do mesmo de 
maneira mais fácil do que se fosse usado o CD 
original do software. Nesse caso, porém, o tempo 
gasto ao se usar a imagem do pacote de 
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software para reinstalação é maior do que se 
fosse utilizado o CD original.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
75 -  CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Acerca de hardware e software, julgue os 
itens subsequentes. 
Todo software, para ser executado por meio de 
computador, deve ser carregado na memória 
principal do computador, ou seja, na memória 
RAM. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
76 -  CESPE - 2011 - TRE-ES - ANALISTA - 
ENGENHARIA CIVIL  
Julgue os itens que se seguem, acerca de 
informática aplicada à engenharia. 
O pacote computacional AutoCad 2010 
disponibiliza um comando que permite enviar os 
desenhos do 3D AutoCAD para um prestador de 
serviços de impressão 3D com suporte a STL.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
77 -  CESPE - 2010 - ABIN - AGENTE TÉCNICO 
DE INTELIGÊNCIA  
Julgue o item a seguir, referente à instalação 
de programas em computadores. 
O instalador de um software, programa que 
possui um ou mais arquivos necessários para o 
seu correto funcionamento, contém informações 
acerca das pastas e(ou) subpastas que serão 
criadas, conforme as necessidades do programa, 
e do local onde os arquivos serão armazenados.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
78 -  CESPE - 2010 - CAIXA - ARQUITETO  
A respeito do aplicativo MS Project, versão 
2007, usado para gerenciamento de projetos, 
assinale a opção correta. 
a) Caso seja inserida uma nova tarefa sem que 
se selecione um valor para ela no campo 
Duração, o programa MS Project assumirá a 
duração de um dia.  
b) Nos modos de visualização Planilha de 
recursos e Gráfico de recursos, são 
apresentadas as mesmas informações na janela 
do aplicativo MS Project, mudando apenas o 
formato de exibição.  

c) Uma lista de tarefas criadas para desenvolver 
um projeto será gerada pelo aplicativo de 
maneira encadeada, de tal forma que uma se 
inicie ao término da antecessora.  
d) Equipamentos e pessoas são recursos 
necessários para se completar determinada 
tarefa. Para adicionar mais de um recurso a uma 
mesma tarefa, eles deverão ser separados por 
parênteses.  
e) Ao se ativar a opção Filtro para, disponível por 
meio do menu Projeto, é possível ter acesso à 
lista completa dos itens disponíveis no menu.  
 
79 -  CESPE - 2010 - CAIXA - ARQUITETO  
As ferramentas CAD (computer aided design) 
representam significativo ganho de 
produtividade para diversas áreas de atuação. 
Com relação ao programa AutoCAD, assinale 
a opção correta. 
a) Para cada elemento de determinado projeto, 
ao se definir atributos de layer, é necessário 
definir um valor de cor que seja diferente de 
todos os demais.  
b) Ao se acionar o comando fillet, especificar, 
para ele, o raio zero (0.0) e, em seguida, clicar 
em duas linhas geradas pelo comando line, 
essas linhas serão convertidas em polyline, 
passando a constituir uma única entidade 
geométrica.  
c) O sistema de medidas de um arquivo do 
AutoCAD (.dwg) pode ser convertido para 
polegadas por meio de comando específico 
disponível no menu Modify.  
d) A partir de um desenho específico de um 
arquivo do AutoCAD é possível criar um bloco 
que possa ser utilizado em outro arquivo. Para 
isso, é suficiente digitar o comando bmake e, em 
seguida, escolher seus atributos, tais como ponto 
de inserção e escalas das coordenadas (x, y, z).  
e) A sequência Insert Block permite inserir blocos 
de desenho independentemente de eles terem 
sido criados no arquivo no qual se está 
trabalhando.  
 
80 -  CESPE - 2009 - ADAGRI-CE - FISCAL 
ESTADUAL AGROPECUÁRIO  
Com relação à informática e Internet, julgue 
os itens a seguir. 
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Freeware são software sem qualquer proteção de 
direitos autorais, que podem ser utilizados sem 
restrição de uso e de código fonte.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
81 -  CESPE - 2009 - ADAGRI-CE - AGENTE 
ESTADUAL AGROPECUÁRIO  
De acordo com o disposto a respeito do 
direito de uso, os software utilizados nos 
computadores para diversas finalidades 
operacionais podem ser de vários tipos de 
função, como, por exemplo, software 
proprietários, software comerciais, 
sharewares e freewares.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
82 -  CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Acerca das aplicações de informática, julgue 
os itens a seguir. 
Plug-in é um grupo de dados trocados entre o 
navegador e o servidor de páginas, colocado em 
um arquivo de texto criado no computador do 
usuário. A sua principal função é a de manter a 
persistência de sessões HTTP.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
83 -  CESPE - 2008 - SERPRO - ANALISTA  
Considerando os modelos do ciclo de vida de 
software, julgue os itens que se seguem.  
Os modelos ágeis são muito mais rápidos e 
eficientes que os modelos incremental e iterativo, 
não partilhando aqueles, portanto, das visões 
adotadas por estes.  
( ) Certo      ( ) Errado  

 
SISTEMA OPERACIONAL 

 
84 -  CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Em relação aos conceitos de Windows e 
Linux, julgue os itens a seguir. 
Caso um computador — X — esteja com o 
sistema operacional Windows 7 e outro 
computador — Y — esteja com o sistema 
operacional Windows XP ou Windows Vista, será 
possível, por meio do recurso Transferência fácil, 
transferir arquivos, configurações de programa, 

configurações de usuário e favoritos da Internet 
do computador Y para o computador X. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
85 -  CESPE - 2012 - TRE-RJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação aos aplicativos de produtividade 
em sistemas operacionais Linux e Windows, 
julgue os próximos itens. 
A aplicação de um comando de compactar 
arquivos repetidas vezes gera um arquivo 
compactado consideravelmente menor que o 
resultante de uma única aplicação do 
compactador. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
86 -  CESPE - 2012 - TJ-RR - NÍVEL MÉDIO   
Ubuntu é um sistema operacional baseado no 
Linux e pode ser utilizado em laptops, 
desktops e servidores. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
87 -  CESPE - 2012 - TJ-RR - NÍVEL MÉDIO  
Um arquivo é organizado logicamente em uma 
sequência de registros, que são mapeados 
em blocos de discos. Embora esses blocos 
tenham um tamanho fixo determinado pelas 
propriedades físicas do disco e pelo sistema 
operacional, o tamanho do registro pode 
variar. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
88 -  CESPE - 2011 - PC-ES - PERITO 
PAPILOSCÓPICO  
Considere que um computador já está em sua 
operação diária e que já tem instalados os 
programas e periféricos necessários a 
execução dessas tarefas. Julgue os itens 
subsequentes, a respeito do uso dos 
periféricos e dos programas necessários ao 
bom uso do computador. 
O sistema operacional do computador estará em 
funcionamento mesmo quando se estiver 
editando uma planilha eletrônica.  
( ) Certo      ( ) Errado  
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89 -  CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
PAPILOSCOPISTA  
Julgue os itens seguintes, relativos a 
sistemas operacionais, redes sociais e 
organização de arquivos.  
Tanto no sistema operacional Windows quanto 
no Linux, cada arquivo, diretório ou pasta 
encontra-se em um caminho, podendo cada 
pasta ou diretório conter diversos arquivos que 
são gravados nas unidades de disco nas quais 
permanecem até serem apagados. Em uma 
mesma rede é possível haver comunicação e 
escrita de pastas, diretórios e arquivos entre 
máquinas com Windows e máquinas com Linux.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
90 -  CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
Julgue os itens a seguir, a respeito de 
gerenciamento de informações, arquivos, 
pastas e programas. 
A ferramenta Scandisk permite a formatação do 
disco rígido, por meio da leitura dos dados de 
setores defeituosos, transferindo-os para setores 
bons, e marcando os defeituosos, de modo que o 
sistema operacional não os use mais.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
91 -  CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
A respeito dos fundamentos operacionais e 
pacotes dos sistemas Windows e Linux, 
julgue os itens que se seguem. 
O sistema operacional é uma plataforma, ou seja, 
uma espécie de base sobre a qual são 
executados os programas usados em um 
computador. Além disso, traduz as tarefas 
requisitadas pelo usuário ou por programas para 
uma linguagem que o computador compreenda.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
92 -  CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Se um computador possui dois sistemas 
operacionais instalados, então ele 
a) limita em 50% o uso de memória RAM para 
cada sistema operacional.  
b) deve disponibilizar, no processo de 
inicialização, suporte para a escolha do sistema 
operacional a ser inicializado.  

c) não suporta sistema de arquivos do tipo FAT.  
d) deve ter, obrigatoriamente, três ou mais discos 
rígidos.  
e) não permite ao usuário o acesso à Internet.  
 
93 -  CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR  
Acerca dos componentes funcionais de 
computadores, julgue os itens que se 
seguem. 
Os sistemas operacionais têm por função 
homogeneizar o acesso dos aplicativos aos 
dispositivos fixos e são responsáveis por operar 
entre o hardware e os software de aplicação. Por 
serem acessados por interfaces de alto nível, não 
procedimentais e determinísticas, o 
funcionamento dos circuitos eletrônicos depende 
da tecnologia utilizada em sua contrução, 
gerando grande diversidade nas formas de 
acesso a diferentes componentes físicos.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
94 -  CESPE - 2011 - PREVIC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Julgue os itens seguintes, referentes aos 
sistemas operacionais Windows e Linux. 
Os termos 32 bits e 64 bits se referem à forma 
como o processador de um computador manipula 
as informações e, em consequência, ao tamanho 
máximo da RAM que pode ser utilizado. Nas 
versões de 32 bits do Windows, por exemplo, 
podem-se utilizar até 64 GB de RAM e, nas 
versões de 64 bits, até 128 GB.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
95 -  CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Com relação a sistemas operacionais, 
aplicativos de edição de textos, planilhas e 
apresentações nos ambientes Windows e 
Linux, julgue os itens de 22 a 30. 
No Windows, caso o usuário utilize o Internet 
Explorer para acessar a Internet, no menu 
Ferramentas – Opções da Internet, é possível, 
por exemplo, excluir cookies e arquivos 
temporários, que são geralmente baixados 
quando páginas da Internet são acessadas, e 
que ficam guardados no computador do usuário. 
( ) Certo      ( ) Errado  
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96 -  CESPE - 2010 - DETRAN-ES - ANALISTA 
DE SISTEMAS  
Acerca dos conceitos do Windows 7 e das 
tecnologias aplicadas à Internet, julgue os 
itens a seguir. 
A restauração do sistema é uma forma de 
desfazer alterações do sistema do computador 
para um ponto anterior no tempo. A restauração 
do sistema, entretanto, não pode ser usada para 
recuperação de arquivos pessoais. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
97 -  CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Considere que um computador já está em sua 
operação diária e que já tem instalados os 
programas e periféricos necessários a 
execução dessas tarefas. Julgue os itens 
subsequentes, a respeito do uso dos 
periféricos e dos programas necessários ao 
bom uso do computador. 
O sistema operacional do computador estará em 
funcionamento mesmo quando se estiver 
editando uma planilha eletrônica. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
98 -  CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Acerca de conceitos básicos de informática e 
sistemas operacionais, julgue os itens a 
seguir. 
No ambiente Windows, a opção de Mapear 
unidade de rede permite se associar um atalho 
para uma unidade local, de modo que esta possa 
estar disponível para outro usuário ou outra rede. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
99 -  CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
Determinada empresa pretende adquirir 
computadores para alguns dos seus funcionários 
e recebeu oferta de notebooks com as seguintes 
especificações: processador Intel® Celeron 900 
(2.2 GHz, 1 MB L2 cache, 800 MHz FSB); 
memória RAM de 2 GB DDR2 800 MHz (2 × 1 
GB); gravador de DVD/CD dual layer; rede sem 
fio padrão 802.11g, de 2,4 GHz; placa de rede 
integrada 10/100 
Ethernet; sistema operacional Linux de 64 bits. 

Considerando as informações acima, julgue 
os itens que se seguem. 
As especificações acima contêm dados 
conflitantes, uma vez que nenhum processador 
Intel Celeron suporta sistema operacional de 64 
bits.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
100 -  CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
Considerando que esses notebooks devem ser 
usados somente para executar programas de 
automação de escritório e para acessar a 
Internet, a substituição do sistema operacional de 
64 bits por um de 32 bits não causaria perda 
significativa de desempenho. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
101 -  CESPE - 2010 - DPU - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Com relação ao sistema operacional Linux, 
assinale a opção correta. 
a) Em uma distribuição do sistema Linux, é 
possível encontrar software destinados a 
diversas finalidades, como para prover serviço de 
acesso à Internet. No ambiente Linux, também se 
dispõe de uma área de trabalho (GUI) para uso 
do sistema operacional a partir de uma interface 
gráfica.  
b) Pelo fato de ser um software proprietário, 
qualquer usuário pode fazer alterações no 
ambiente e colaborar para a melhoria do sistema 
Linux.  
c) O código-fonte do sistema operacional Linux 
não pode ser alterado; por essa razão ele não é 
distribuído sob a licença GPL ou GNU, que é 
pública e permite modificações no código.  
d) KDE Control Center é a área de trabalho do 
Linux pela qual se faz acesso a aplicativos 
instalados no computador, como o BrOffice e 
outros.  
e) O Linux não permite que sejam instalados 
outros sistemas operacionais na mesma 
máquina, pois isso afetaria o desempenho do 
computador, tornando-o lento.  
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102 -  CESPE - 2009 - MDS - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
A respeito do sistema operacional Windows, e 
de aplicativos do Microsoft Office (MS) e do 
BROffice, julgue os itens seguintes. 
 
O menu principal de acesso no Windows, ativado 
pelo botão Iniciar, pode oferecer um conjunto de 
ícones que permitem acesso direto a pastas 
específicas do usuário como Documentos 
recentes, Meus locais de rede, Meus documentos 
e Meu computador.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
103 -  CESPE - 2005 - TRT-16R - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação ao Windows XP, julgue os itens 
seguintes. 
O Windows XP possui uma ferramenta 
denominada Lixeira, que, caso esteja configurada 
de forma apropriada, permite recuperar arquivos 
ou pastas que tenham sido excluídos 
anteriormente de suas pastas originais.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
104 -  CESPE - 2005 - TRT-16R - TÉCNICO  
Com relação ao Windows XP, julgue os itens 
seguintes. 
No Windows XP, para se alterar a resolução da 
tela do monitor, é necessário que o CD de 
instalação do Windows esteja na unidade de CD 
do computador em que se deseja realizar essa 
operação.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
105 -  CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
A respeito dos ambientes Windows XP e 
Linux, julgue os itens a seguir.  
Tanto o Linux quanto o Windows XP possuem 
suporte nativo ao protocolo TCP/IP para acesso à 
Internet.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
106 -  CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
O Windows XP possui, por padrão, uma interface 
gráfica, enquanto o Linux tem disponíveis várias 
interfaces gráficas, que podem ser instaladas e 

customizadas segundo a necessidade do 
usuário.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
107 -  CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
Os sistemas Windows XP e Linux têm kernel 
comum, aberto, que pode ser facilmente 
customizado pelo usuário.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
108 -  CESPE - 2009 - TCE-RN - ASSESSOR 
TÉCNICO JURÍDICO 
Acerca de conceitos de informática e de 
segurança da informação, julgue os itens a 
seguir.  
Diferentemente do que ocorre no sistema 
Windows XP, no Linux, para se obter maior 
velocidade de acesso, os dados são 
armazenados diretamente em pastas, e não em 
subpastas.  
( ) Certo      ( ) Errado 
  
 

 
 
109 -  CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
 
A figura acima mostra parte da área de 
trabalho de um computador que tem como 
sistema operacional o Windows XP. Com 
relação a essa figura e ao Windows XP, julgue 
os itens 
seguintes.  

Ao se pressionar a tecla e, mantendo-a 

pressionada, se teclar , será aberta a janela 
denominada Gerenciador de tarefas do Windows, 
que permite, entre outras coisas, visualizar uma 
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lista dos aplicativos que estão sendo executados 
no computador.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
110 -  CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA  

Ao se clicar o ícone e, em seguida, se 

clicar o botão , o aplicativo 
associado a esse ícone será iniciado.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
111 -  CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

Ao se clicar o ícone com o botão direito do 
mouse, o arquivo associado a esse ícone será 
aberto.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
112 -  CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considerando a figura acima, que mostra uma 
janela do Windows 
XP, julgue os itens a seguir.  
Para se criar uma nova pasta, vazia e 
provisoriamente sem nome, é suficiente clicar 

.  
( ) Certo      ( ) Errado  

113 -  CESPE - 2009 - PREFEITURA DE 
IPOJUCA - PE - TODOS OS CARGOS  
Com relação aos ambientes Windows, Internet 
e intranet, julgue os itens a seguir.  
O Windows Explorer é utilizado tanto para acesso 
aos diretórios e arquivos armazenados na 
máquina do usuário como para acesso a áreas 
de armazenamento na rede, caso o computador 
esteja conectado a um ambiente de rede ou à 
Internet.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
114 -  CESPE - 2009 - PREFEITURA DE 
IPOJUCA - PE - TODOS OS CARGOS  
Com relação aos ambientes Windows, Internet 
e intra net, julgue os itens a seguir.  
O sistema operacional Windows facilita o acesso 
aos software pelo usuário, mas não é obrigatória 
a sua instalação para que se possam usar os 
aplicativos do MSOffice, visto que eles podem ser 
instalados diretamente no DOS.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
115 -  CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO 
Acerca do ambiente Windows, de editores e 
sistema operacional, julgue os próximos 
itens.  
No Windows XP, a funcionalidade de mapear 
unidade de rede oferece a opção de se criar uma 
espécie de disco virtual em outro computador, 
mas que só pode ser acessado quando os 
computadores estiverem conectados em rede.  
( ) Certo      ( ) Errado  
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116 -  CESPE - 2009 - DPF - AGENTE DA 
POLÍCIA FEDERAL  
 

 
Considerando a figura acima, que mostra o 
canto inferior esquerdo do desktop do 
Windows XP, julgue os itens seguintes.  

Ao se clicar uma vez sobre o ícone , a 
respectiva pasta será aberta, e os ícones 
associados aos arquivos nela contidos poderão 
ser visualizados.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
117 -  CESPE - 2009 - DPF - AGENTE DA 
POLÍCIA FEDERAL  
Ao se clicar, com o botão direito do mouse, o 

ícone  , é exibida uma lista de opções, entre 
elas, a que permite iniciar ação para esvaziar a 
Lixeira do Windows.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118 -  CESPE - 2009 - POLÍCIA FEDERAL  
 

 
 
Considerando a figura acima, que mostra o 
canto inferior esquerdo do desktop do 
Windows XP, julgue os itens seguintes.  

Ao se clicar uma vez sobre o ícone , a 
respectiva pasta será aberta, e os ícones 
associados aos arquivos nela contidos poderão 
ser visualizados.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
119 -  CESPE - 2009 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
Ao se clicar, com o botão direito do mouse, o 

ícone , é exibida uma lista de opções, entre 
elas, a que permite iniciar ação para esvaziar a 
Lixeira do Windows.  
( ) Certo      ( ) Errado  
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120 -  CESPE - 2005 - TRE-MA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Excel 
2002 em que é apresentada uma planilha em 
processo de edição que contém o consumo 
mensal de água, em reais, de três residências 
nos meses de janeiro, fevereiro e março. Com 
relação a essa situação hipotética, assinale a 
opção correta, considerando que essa janela 
esteja sendo executada em um computador 
cujo sistema operacional seja o Windows XP.  

a) Ao se clicar a guia , na parte inferior da 
janela, será aberto outro arquivo, com 
denominação diferente do arquivo que contém a 
planilha mostrada.  

b) O menu contém a opção Coluna, que 
permite alterar a largura de uma coluna que 
esteja selecionada.  
c) Ao se selecionar o grupo de células formado 

pelas células B1, C1 e D1, e se clicar , os 
conteúdos dessas células serão reordenados em 
ordem alfabética.  
d) Ao se clicar a célula D2 e, em seguida, se 

clicar o botão , o conteúdo exibido na célula 
será 7,19%.  
e) Ao se clicar a célula B2 e, em seguida, clicar 

, o conteúdo da célula B2 será copiado para a 
área de transferência do Windows.  
 
 
 
 
 

121 -  CESPE - 2005 - TRE-MA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação ao Windows XP, assinale a 
opção correta.  
a) O utilitário Backup pode ajudar a criar uma 
cópia das informações contidas no disco rígido 
do computador. Caso os dados originais no disco 
rígido sejam apagados ou substituídos por 
engano, ou se tornem inacessíveis devido a 
falhas do disco rígido, existe a possibilidade de 
usar a cópia para restaurar os dados perdidos ou 
danificados.  
b) Ao se pressionar simultaneamente as teclas 

, é aberta a janela Desligar o 
computador, que permite desligar o computador 
de forma correta, salvando as informações da 
seção de uso do Windows XP.  
c) Para se excluir um arquivo cujo ícone esteja 
sendo apresentado na área de trabalho, é 
suficiente aplicar um duplo clique sobre esse 
ícone.  
d) Para fazer uma cópia em bitmap de uma 
janela que estiver em primeiro plano na área de 
trabalho, enviando-a para a área de 
transferência, é suficiente pressionar a tecla 

.  
e) Não há como configurar a lixeira do Windows 
XP para recuperar arquivos que sejam excluídos 
por meio de ação de arrastar arquivos para o 
ícone da Lixeira.  
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122 -  CESPE - 2005 - TRE-GO - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
 

 
 
Com relação às funcionalidades do Windows 
XP acessíveis por meio da janela ilustrada ao 
lado, que está sendo executada em um 
computador PC, assinale a opção correta.  

a) Ao se clicar , 
será disponibilizado recurso que permite abrir 
uma janela na qual será exibida a quantidade de 
espaço de memória que poderá ser liberada em 
determinada unidade de disco selecionada, sem 
que haja prejuízo ao funcionamento do Windows 
XP.  

b) Ao se clicar , 
está-se desativando recurso do Windows XP que 
permite restaurar arquivos do Office XP 
corrompidos por vírus de computador.  

c) Ao se clicar , 
será criado um ponto de restauração do Windows 
XP, desde que os recursos de restauração do 
sistema estejam ativados. Caso o sistema 
necessite recuperar arquivos perdidos em 
manipulação e que estavam armazenados em 
winchester, será possível obter as versões 
desses arquivos no momento da criação do ponto 

de restauração. Esse procedimento é 
recomendado pelo suporte do Windows XP para 
a realização de backup.  

d) Ao se clicar , será exibida uma 
janela do Internet Explorer e, em seguida, será 
iniciado processo de acesso à página de suporte 
do sítio da Microsoft que permite realizar 
varredura no computador em busca de 
problemas de configuração desatualizada.  

e) Ao se clicar , será exibida uma 
janela do Internet Explorer na qual estarão 
listadas as páginas do sítio da Microsoft 
acessadas a partir do Centro de ajuda e suporte 
do Windows XP.  
 
123 -  CESPE - 2009 - TRE-GO - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção correspondente a 
características do sistema operacional Linux.   
a) multitarefa, multiusuário, open source  
b) monotarefa, multiusuário, open source  
c) multitarefa, monousuário, gratuito  
d) monotarefa, monousuário, gratuito  
 
124 -  CESPE - 2009 - TRE-GO - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca do Internet Explorer e do sistema 
operacional Linux, assinale a opção correta.  
a) Para conectar à Internet um microcomputador 
que tenha instalado o sistema operacional Linux, 
é necessária a utilização de uma placa de rede 
específica.  
b) A conexão, à Internet, de um microcomputador 
que possui o sistema operacional Linux instalado 
é mais lenta quando comparada com um que 
tenha instalado o Windows XP.  
c) Se um e-mail for criado a partir de algum 
aplicativo do sistema operacional Linux, ele não 
poderá ser lido por destinatário que usa o 
Windows XP.  
d) Com o Linux é possível acessar a Internet 
usando uma rede sem fio (wireless).  
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125 - CESPE - 2007 - TRE-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
Acerca do Internet Explorer 6 (IE6), instalado 
em um computador com o sistema 
operacional Windows XP, assinale a opção 
correta, tendo como referência a figura acima, 
que ilustra uma janela desse navegador.  
a) Caso um mouse óptico esteja conectado ao 
computador, para se aumentar ou diminuir o 
tamanho da fonte em uso no IE6, é suficiente 

pressionar e manter pressionada a tecla  e 
movimentar o cursor do mouse na página até se 
obter o tamanho desejado de fonte.  

b) No menu , existe opção que permite 
adicionar à área de trabalho do Windows um 
atalho (ícone) associado ao endereço de uma 
página da Internet.  
c) Para se obter informação de endereço 
incorreto de uma página web, é suficiente 
habilitar o verificador de endereços do IE6 por 

meio de opção encontrada no menu .  

d) No menu , há opção que permite 
ocultar arquivos da Internet que contêm spyware, 
de modo a proteger informações sigilosas 
contidas no computador contra hackers.  

e) Antes de se imprimir uma página web com o 
IE6, é conveniente usar a ferramenta Visualizar 
impressão, disponibilizada ao se clicar o 

botão  , para verificar a integridade da 
página que se deseja imprimir.  
 
126 -  CESPE - 2007 - TRE-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
A figura acima apresenta parte da lista de 
opções que é exibida ao se clicar o botão 
Iniciar, do Windows XP. Com relação a essa 
lista de opções e ao Windows XP, assinale a 
opção correta.  

a) Por meio da opção , é 
possível verificar informações acerca do 
computador em uso, tal como a velocidade do 
processador e a quantidade de memória 
instalada.  
b) Funcionalidades disponibilizadas por meio da 

opção  permitem que o 
computador em uso configure o servidor de uma 
intranet, caso o mesmo esteja instalado em uma 
rede local.  

c) Por meio da opção , é 
possível verificar uma lista de arquivos que foram 
abertos mais recentemente. Uma limitação desse 
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comando é que apenas arquivos do aplicativo 
Word são mostrados.  

d) A opção  permite enviar 
diretamente para a impressora imagens no 
formato metarquivo avançado armazenada na 
área de transferência do Windows.  

e) Ao se clicar o botão , será 
disponibilizada uma caixa de diálogo por meio da 
qual é possível executar programa originalmente 
desenvolvido para o sistema operacional MS-
DOS. Entretanto, esse comando não permite a 
execução de programas criados para serem 
executados pelo sistema operacional Windows 
XP.  
 
127 -  CESPE - 2007 - TSE - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção que contém uma descrição 
correta para, no Windows XP, abrir a janela 
Propriedades de Vídeo.  
a) Em um local vazio da área de trabalho, aplicar 
um duplo clique, fazendo que surja uma lista de 
opções, incluindo a opção Vídeo, que deve ser 
clicada.  
b) Aplicar um duplo clique no ícone Meu 
computador, fazendo que surja uma lista de 
opções, entre as quais a opção Propriedades de 
Vídeo; clica-se, então, essa opção.  
c) Clicar, com o botão direito do mouse, um local 
da área de trabalho sem ícones ou barras; na 
lista de opções que surge em decorrência dessa 
ação, clicar Propriedades.  
d) Clicar o botão Iniciar, o que fará que seja 
exibida uma lista de opções, incluindo a opção 
Monitor de Vídeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 -  CESPE - 2007 - TSE - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Texto para as questões 11 e 12  
 

 
 
A figura acima ilustra a janela Meu 
computador, do Windows XP.  
Ainda com relação à janela do Windows XP 
mostrada na figura e ao Windows XP, assinale 
a opção correta.  

a) Ao se clicar o ícone e, 
em seguida, clicar três vezes consecutivas o 

botão , será aberta a janela 

.  

b) Ao se clicar o botão , todas as janelas 
que estiverem abertas na área de trabalho do 
Windows serão minimizadas, de forma que toda 
essa área será exibida no monitor de vídeo.  
c) Ao se clicar o ícone 

e, em seguida, se 
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clicar a ferramenta Nome, é aberta uma caixa de 
diálogo denominada Renomear, que permite que 
o usuário altere o nome da pasta correspondente 
ao ícone clicado.  

d) Ao se clicar o ícone com o 
botão direito do mouse, é exibida uma lista de 
opções, entre as quais a opção Abrir, que permite 
abrir a pasta associada ao referido ícone.  
 
129 -  CESPE - 2007 - TSE - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação à janela do Windows XP 
mostrada na figura acima e ao Windows XP, 
assinale a opção correta.  
a) É possível abrir a janela Meus documentos a 
partir de funcionalidades da janela Meu 
computador, que podem ser acionadas por meio 
de operações com o mouse.  
b) Essa janela é aberta imediatamente após a 
aplicação de um clique simples no botão Iniciar 
do Windows XP.  
c) Um clique duplo em qualquer local da barra de 
título dessa janela faz que a janela seja 
minimizada e que um botão correspondente a ela 
seja exibido na barra de tarefas do Windows XP.  
d) Para se iniciar um programa de detecção da 
presença de vírus em algum arquivo contido em 
um disquete de 3½'' que esteja inserido na 
unidade A:, é suficiente clicar o ícone

 e, em seguida, clicar  
.  
 
130 -  CESPE - 2006 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Considere que o Internet Explorer 6 (IE6) 
esteja em execução em um computador PC 
com Windows XP. Considere ainda que a 
sessão de uso do IE6 esteja sendo realizada 
utilizando-se uma conexão ADSL de 300 kbps 
com a Internet, e que se esteja acessando o 
sítio da CAIXA - www.caixa.gov.br, em que 
consta o texto a seguir.  
 
Missão  
 
Essencialmente, a missão da CAIXA é promover 
a melhoria contínua da qualidade de vida da 
população brasileira, intermediando recursos e 

negócios financeiros, atuando no fomento ao 
desenvolvimento urbano e nos segmentos de 
habitação, saneamento e infraestrutura, e na 
administração de fundos, programas e serviços 
de caráter social, tendo como valores 
fundamentais:  
 
- direcionamento de ações para o atendimento 
das expectativas da sociedade e dos clientes;  
- busca permanente de excelência na qualidade 
dos serviços oferecidos;  
- equilíbrio financeiro em todos os negócios.  
 
A partir dessas informações, julgue os itens 
seguintes.  
Sabendo que FraudEliminator é um software que 
atua como anti-phishing, identificando se uma 
página web consiste em uma tentativa de 
phishing, é correto concluir que se o referido 
software estiver adicionado ao IE6, o computador 
em uso terá proteção contra exploração de 
vulnerabilidades do Windows XP realizada por 
spywares e(ou) cavalos de tróia.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
131 -  CESPE - 2006 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Considere que a janela Meus documentos do 
Windows XP esteja em execução e contenha 
informações acerca de uma lista de arquivos 
existentes da pasta Meus documentos. Com 
relação a essa janela e ao Windows XP, julgue 
os itens que se seguem.  
Considere que na pasta exista um arquivo com 
tamanho igual a 9.225 KB. Nesse caso, uma 
forma efetiva de se realizar uma cópia de 
segurança desse arquivo é a sua gravação sem 
compactação em um disquete de três e meia 
polegadas.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
132 -  CESPE - 2006 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Ao se digitar o termo CAIXA no campo 
ENDEREÇO da janela e, a seguir, teclar 
ENTER, será iniciado procedimento de busca 
da referida palavra nos arquivos contidos na 
pasta.  
( ) Certo      ( ) Errado  
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133 -  CESPE - 2006 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Nessa janela, existe funcionalidade que 
permite reordenar os arquivos listados em 
uma ordem que depende do tamanho do 
arquivo.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
134 -  CESPE - 2006 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Considere que a janela Meus documentos do 
Windows XP esteja em execução e contenha 
informações acerca de uma lista de arquivos 
existentes da pasta Meus documentos. Com 
relação a essa janela e ao Windows XP, julgue 
os itens que se seguem.  
Nessa janela existe opção que permite iniciar 
uma ação que poderá levar à criação de uma 
nova pasta.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
135 -  CESPE - 2002 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Utilizando o BB Crédito Informática, um 
indivíduo financiou R$ 3.000,00 para a 
aquisição de 
um microcomputador e, de acordo com as 
condições estabelecidas no texto IV, deverá 
quitar o débito em 24 parcelas mensais e 
postecipadas de R$ 190,76. Com base na 
situação hipotética acima e nas informações 
do texto IV, julgue os itens abaixo. 
A seguinte especificação para a aquisição do 
microcomputador seria atualmente possível: 
processador Intel Pentium 4 de 1,7 GHz, 512 MB 
de memória RAM, monitor de vídeo de 17 
polegadas, HD de 40 GB, DVD/CDRW, placa 
fax/modem de 56 kbps, interface de rede local 
10/100 Mbps, Windows XP Home Edition.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
136 -  CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

 
A figura acima mostra uma janela do Windows 
Explorer que está sendo executado em um 
computador cujo sistema operacional é o 
Windows 98. Com relação a essa figura, ao 
Windows 98 e a conceitos de hardware, julgue 
os itens seguintes.  
Caso se queira excluir o arquivo associado ao 

ícone , é 
suficiente arrastar esse ícone, pondo-o 

adequadamente sobre o ícone . 
Entretanto, se o disquete estiver protegido contra 
gravação, não será possível excluir esse arquivo.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
137 -  CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

Por meio do botão , é possível dividir um 
arquivo em dois ou mais arquivos menores, 
que podem ser salvos em dois ou mais 
disquetes diferentes.  
( ) Certo      ( ) Errado  
  
138 -  CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
O arquivo associado ao ícone 

ocupa, em 
espaço de memória do disquete inserido no 
drive correspondente ao ícone 

, mais de 19 milhões de 
bytes.  
( ) Certo      ( ) Errado  
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139 -  CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Para se abrir o documento associado ao ícone 

, é suficiente 
clicar com o botão direito do mouse sobre 
esse ícone e, na lista de opções que aparece 
em decorrência dessa ação, clicar Abrir.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
140 -  CESPE - 2007 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Windows XP, julgue os itens 
subseqüentes.  

Ao se clicar o botão , todas as janelas 
abertas serão minimizadas, fazendo que toda a 
Desktop seja exibida.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
141 -  CESPE - 2007 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
É possível abrir o arquivo de nome Relatório 
do Projeto por meio da seguinte seqüência de 
ações: clicar 

sobre ; clicar o menu 

; na lista de opções disponibilizada, 
clicar Abrir.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 

 
142 -  CESPE - 2007 - TSE - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Texto para as questões 11 e 12 
 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Windows 
Explorer, executado em um computador que 
usa o Windows XP como sistema operacional.  
Ainda com relação à janela do Windows Explorer, 
assinale a opção que contém um procedimento 

que permite mover o arquivo para 

dentro da pasta .  

a) Aplicar um clique duplo no ícone , o 
que faz surgir uma lista com diversos comandos; 
na lista de comandos, clicar Copiar; abrir, de 

alguma forma, a pasta ; 

pressionar simultaneamente as teclas  e 

.  
b) Com o botão direito do mouse, clicar o ícone 

; na lista de opções que surge, clicar 
Recortar; aplicar um duplo clique na pasta 

; clicar o menu , na 
lista que surge em decorrência dessa ação, clicar 
Colar.  
c) Com o botão direito do mouse, clicar o ícone 

; na lista de opções que surge, clicar 
Recortar; aplicar um clique simples na pasta 

; clicar o menu , na 
lista que surge em decorrência dessa ação, clicar 
Colar.  
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d) Com o botão direito do mouse, clicar o ícone 

; na lista de opções que surge, clicar 
Recortar; aplicar um duplo clique na pasta 

; clicar o menu , na 
lista que surge em decorrência dessa ação, clicar 
Copiar.  
 
143 -  CESPE - 2007 - TSE - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com relação à figura, ao Windows Explorer e 
ao Windows XP, assinale a opção correta.  

a) Ao se clicar o símbolo , imediatamente à 

esquerda do ícone , abre-se 
uma janela cuja função é a de formatar o 
disquete.  
b) Ao final da seguinte seqüência de ações, o 

ícone Disco Local (C:)estará selecionado: 

clicar o ícone ; clicar

.  

c) Ao se clicar o ícone e, 

em seguida, clicar , à esquerda de , a 
pasta Documentos Antigos será apagada.  

d) Ao se clicar o ícone e, em 

seguida, se clicar o menu , será exibida 
uma lista de opções, incluindo a opção Abrir, que 
permite abrir o arquivo Dados Eleição.  
 
144 -  CESPE - 2004 - TRE-AL - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considere que, em um determinado 
computador, cujo sistema operacional é o 
Windows XP, ao se clicar, com o botão direito 
do mouse, uma região vazia da área de 
trabalho, foi exibido o menu ilustrado acima. 
Com relação a esse menu, julgue os itens a 
seguir.  
A opção Novo permite criar novas pastas, 
acessíveis a partir da área de trabalho.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
145 -  CESPE - 2004 - TRE-AL - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Por meio da opção Propriedades é possível 
alterar configurações relativas à proteção de 
tela.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
146 -  CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Em computadores pessoais cujo sistema 
operacional é o Windows XP, ao se clicar o 
botão Iniciar, é exibido um menu com várias 
opções que dão acesso a diversas 
funcionalidades. Com relação a essas 
funcionalidades, julgue os itens 
subseqüentes.  
A forma mais recomendada para se desligar o 
computador, especialmente para aqueles com 
gabinete do tipo ATX, é a seguinte: clicar o botão 
Iniciar, clicar Desligar o computador e, em 
seguida, pressionar por um segundo o botão para 
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ligar e desligar o computador localizado na parte 
frontal do gabinete.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
147 -  CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Para abrir a pasta meus documentos, é 
suficiente clicar o botão iniciar e, na lista de 
opções exibida em decorrência dessa ação, 
clicar meus documentos.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
148 -  CESPE - 2005 - TRT-16R - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação ao Windows XP, julgue os itens 
seguintes.  
No Windows XP, para se alterar a resolução da 
tela do monitor, é necessário que o CD de 
instalação do Windows esteja na unidade de CD 
do computador em que se deseja realizar essa 
operação.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
149 -  CESPE - 2005 - TRT-16R - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
O Windows XP possui uma ferramenta 
denominada Lixeira, que, caso esteja 
configurada de forma apropriada, permite 
recuperar arquivos ou pastas que tenham 
sido excluídos anteriormente de suas pastas 
originais.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
150 -  CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
PERITO CRIMINAL  

 
 
A figura acima ilustra a janela Gerenciador de 
dispositivos no momento em que estava 
sendo executada em um computador cujo 
sistema operacional é o Windows XP. A partir 
dessa figura, julgue os itens subseqüentes.  

O ícone refere-se a um 
driver de adaptação de vídeo, que deve estar 
sendo utilizado pelo computador para a 
comunicação com o monitor de vídeo. Um driver, 
programa residente na bios (basic input/output 
system) do computador, é carregado para a 
memória sempreque o computador é ligado.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
151 -  CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
PERITO CRIMINAL  
Considere que o setup default do computador 
tenha sido alterado manualmente pela 
introdução de uma senha de identificação. É 
possível retornar à situação default anterior a 
essa alteração por meio de opção encontrada 

ao se clicar o  ícone .  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
152 -  CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
PERITO CRIMINAL  
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A figura ao lado ilustra o que se vem 
denominando de memória USB, também 
chamada de pendrive. Com relação a esse 
tipo de hardware, julgue o item a 
seguir.  
Trata-se de dispositivo, normalmente 
do tipo plug-in-play, a ser instalado 
em computador que dispõe de porta 
USB. Possui capacidade de 
armazenamento que pode superar 
500 MB de dados, cujo conteúdo 
pode ter o acesso protegido por 
senha. Quando instalado em 
computador com sistema operacional 
Windows XP, a referida memória 
pode ser acessível a partir do 
Windows Explorer e do Internet 
Explorer e é possível que arquivos 
armazenados em disquete ou no 
winchester do computador possam ser para ela 
copiados.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153 -  CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
PERITO CRIMINAL  

 
 
A figura acima ilustra a janela Gerenciador de 
dispositivos no momento em que estava sendo 
executada em um computador cujo sistema 
operacional é o Windows XP. A partir dessa 
figura, julgue os itens subseqüentes.  
A janela Gerenciador de dispositivos, onde 
estão listados todosos dispositivos de hardware 
instalados no computador, é acessada por meio 
de opção encontrada na janela Painel de controle 
do Windows XP.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
154 -  CESPE - 2006 - ANATEL - TÉCNICO EM 
REGULAÇÃO  
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Considere que a janela do Windows XP acima 
ilustrada esteja sendo executada em um 
computador PC e julgue os seguintes itens. 
Se o computador fosse um laptop com tecnologia 
da Intel denominada Centrino, é certo que, 
devido a essa tecnologia, o referido computador 
seria capaz de acessar a Internet por meio de 
uma rede do Serviço Móvel Pessoal (SMP). 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
155 -  CESPE - 2006 - ANATEL - TÉCNICO EM 
REGULAÇÃO  

 
Considere que a janela do Windows XP acima 
ilustrada esteja sendo executada em um 
computador PC e julgue os seguintes itens. 
Se o processador do computador for do tipo 
Pentium dualcore da Intel e utilizar a tecnologia 
denominada hyperthreading, tais recursos farão 
que esse computador tenha capacidade de 
executar simultaneamente os sistemas 
operacionais Windows e o Unix/Linux. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
156 -  CESPE - 2006 - ANATEL - TÉCNICO EM 
REGULAÇÃO  

 
Considere que a janela do Windows XP acima 
ilustrada esteja sendo executada em um 
computador PC e julgue os seguintes itens. 
Por meio de recursos disponibilizados ao se 

clicar o conjunto de botões , é possível 
que seja realizada cópia de segurança de 
arquivos armazenados no computador por meio 
do procedimento de backup implementado pelo 
assistente de backup ou restauração do 
Windows. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
157 -  CESPE - 2006 - ANATEL - TÉCNICO EM 
REGULAÇÃO 
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Considere que a janela do Windows XP acima 
ilustrada esteja sendo executada em um 
computador PC e julgue os seguintes itens. 
É possível que a impressora cujo ícone 
associado está selecionado na janela seja do tipo 
plug-and-play e que esteja conectada ao 
computador por meio de uma porta USB. Para se 
instalar no computador uma impressora com tais 
características, são desnecessários os recursos 
implementados pelo Windows XP e acessíveis 

por meio do link , 
sendo suficiente conectar corretamente o cabo 
da impressora ao computador e ligar a 
referida impressora; após essas ações, o 
Windows XP iniciará procedimento que culminará 
na instalação desse periférico. 
( ) Certo      ( ) Errado  

REDES DE COMPUTADORES 

 
158 -  CESPE - 2012 - TRE-RJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação à manutenção de equipamentos 
de informática, julgue os itens subsecutivos. 
Na manutenção de um equipamento 
computacional conectado em rede, sendo no uso 
desta o sintoma relatado como queixa, é 
recomendável acompanhar o modelo da 
arquitetura da rede, no caso, percorrendo da 
camada física em direção às camadas mais altas. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
159 -  CESPE - 2012 - TJ-AL - AUXILIAR 
JUDICIÁRIO  
De acordo com conceitos ligados a redes de 
computadores, assinale a opção correta. 
a) O Outlook Express permite acesso ao Hotmail 
de forma nativa, ou seja, é possível efetuar 
download ou ler emails a partir dele. No entanto, 
esse procedimento é inviável no Thunderbird, 
cujo acesso, embasado em software livre, é 
restrito aos servidores de emails não 
proprietários. 
b) É possível utilizar recursos de vídeo 
conferência em chamadas de vídeo por meio das 
redes sociais Google+ e Twitter, contudo Linkedin 
e Facebook não possuem esses recursos. 
c) Na cloud computing, as nuvens são, por 

natureza, públicas, visto que são criadas, 
acessadas e mantidas pelos usuários de Internet; 
desse modo, não é factível e viável o conceito de 
nuvens privadas. 
d) Tendo em vista a segurança de informações, é 
impossível ter acesso externo a intranet 
institucional, pois o acesso é restrito ao público 
interno de uma organização onde a intranet está 
instalada. 
e) Browsers como Mozilla Firefox, Google 
Chrome ou Microsoft Internet Explorer podem ser 
customizados, adicionando-se novas 
funcionalidades, por meio de extensões, também 
denominadas add-ons. 
 
 
 
160 -  CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos 
e modos de utilização da Internet e de 
intranets, assim como a conceitos básicos de 
tecnologia e segurança da informação.  
Um hub é um equipamento que permite a 
integração de uma ou mais máquinas em uma 
rede de computadores, além de integrar redes 
entre si, com a característica principal de 
escolher qual é a principal rota que um pacote de 
dados deve percorrer para chegar ao destinatário 
da rede.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
 
 
161 -  CESPE - 2010 - MS - TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE  
Com relação aos sistemas operacionais 
Windows e Linux e aos aplicativos do 
Microsoft Office e do BR Office, julgue os 
itens a seguir. 
Para se compartilhar arquivos ou pastas no 
Windows XP, pode-se fazê-lo a partir da opção 
Conexões de rede, disponível no Painel de 
controle. Essa opção também permite 
compartilhar impressoras, firewall e conexão com 
a Internet. 
( ) Certo      ( ) Errado  
 
162 -  CESPE - 2010 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
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Assinale a opção que apresenta um protocolo 
responsável pelo envio de mensagens 
eletrônicas na Internet. 
a) UDP 
b) POP3 
c) SNMP 
d) SMTP 
e) RTP  
 
163 -  CESPE - 2010 - MS - TODOS OS 
CARGOS  
Acerca de conceitos de organização de 
arquivos e Internet, julgue os itens seguintes.  
Firewall é o mecanismo usado em redes de 
computadores para controlar e autorizar o tráfego 
de informações, por meio do uso de filtros que 
são configurados de acordo com as políticas de 
segurança estabelecidas.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
164 -  CESPE - 2010 - MPS - TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL   
Julgue os itens que se seguem, referentes a 
Internet e intranet. 
Um servidor DNS (domain name service) permite 
identificar os endereços IP de usuários e 
servidores da Internet, por meio da associação 
de um conjunto de números com domínios.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
 
 
 
 
165 -  CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Um dos fatores mais significativos no aumento 
das possibilidades de ataque na Internet é o 
crescimento global do acesso de banda larga. 
Com computadores conectados 24 horas à 
Internet por meio de acesso de banda larga, a 
oportunidade de atacar sistemas em tempo real e 
de utilizar a capacidade ociosa de máquinas 
contaminadas para outros ataques é um recurso 
tentador demais para ser ignorado. A expansão e 
a diversificação do papel dos computadores na 
sociedade moderna também propiciam mais 
oportunidades para aqueles que buscam 
capitalizar-se no cibercrime. 

O uso de telefones celulares, as operações 
bancárias online, os jogos online e o comércio 
eletrônico, em geral, são vetores e alvos 
suficientes para assegurar aos inescrupulosos o 
bastante com o que se ocupar. 
Internet: (com adaptações). 
Tendo o texto acima como referência inicial, 
julgue os itens  subseqüentes.  
A expressão "banda larga", mencionada no texto, 
refere-se a recursos que permitem a um usuário 
acessar serviços da Internet com taxas de 
transmissão de informação superiores às obtidas 
em redes de acesso convencionais, tais como as 
redes de acesso denominadas dial-up. Taxas da 
ordem de 2 Mbps, em vez de 56 kbps, constituem 
exemplo da diferença de taxas obtidas em redes 
de acesso banda larga e dial-up, 
respectivamente.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
166 -  CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO - 

 
Tendo o texto acima como referência inicial, 
julgue os itens seguintes.  
O protocolo IPv6, mencionado no texto, é uma 
proposta que permite aumentar o número de 
endereços IP e, com isso, aumentar o número de 
novos sítios web.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
167 -  CESPE - 2010 - EMBASA - ANALISTA DE 
SANEAMENTO  
Acerca de conceitos de Internet e intranet, 
julgue os itens seguintes.  
Para especificar como o servidor deve enviar 
informações de páginas web para o cliente, a 
Internet utiliza o protocolo de comunicação HTTP 
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(hypertext transfer protocol), enquanto a intranet 
utiliza o HTTPS (hypertext transfer protocol 
secure).  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
168 -  CESPE - 2009 - DPF - ESCRIVÃO DA 
POLÍCIA FEDERAL  
 

 
Considerando a figura acima, que apresenta o 
esquema de uma rede de computadores 
conectada à Internet, na qual se destacam 
elementos nomeados de #1 a #10, julgue os 
itens a seguir, a respeito de redes de 
computadores, segurança de redes e 
segurança da informação.  
Se o elemento #10 estabelece uma comunicação 
bemsucedida com um serviço em #8 por meio de 
uma VPN (virtual private network) com 
tunelamento, então os números dos hosts de 
origem e destino de alguns dos pacotes que 
passam por #9 são, respectivamente, 
200.252.137.135 e 192.168.0.1.  
( ) Certo      ( ) Errado  
  
 
169 -  CESPE - 2009 - DPF - ESCRIVÃO DA 
POLÍCIA FEDERAL  
Se uma aplicação cliente de correio 
eletrônico, em funcionamento em #5, recupera 
o conjunto de e-mails de um usuário de 
serviço de e-mail do tipo POP3 localizado em 
#10, então o fluxo de pacotes UDP deve ser 
estabelecido entre esses computadores.  

( ) Certo      ( ) Errado  
 
170 -  CESPE - 2009 - DPF - ESCRIVÃO DA 
POLÍCIA FEDERAL  
O endereço IP 10.0.0.253 deve ser usado na 
URL inserida em um browser em 
funcionamento em #10 para viabilizar a 
comunicação entre esse browser e um 
servidor http em funcionamento na porta 80 
do dispositivo #7, caso não seja possível usar 
um servidor de DNS em #10.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
171 -  CESPE - 2009 - DPF - ESCRIVÃO DA 
POLÍCIA FEDERAL  
Caso uma aplicação em execução no 
elemento #10 envie com sucesso um pedido 
http para um servidor web em funcionamento 
em #6 e receba como resposta uma página 
HTML com centenas de kilobytes, o fluxo de 
pacotes estabelecido entre os dois hosts será 
filtrado obrigatoriamente pelo dispositivo #3.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
172 -  CESPE - 2009 - DPF - ESCRIVÃO DA 
POLÍCIA FEDERAL  
A figura acima apresenta pelo menos três 
redes de computadores, sendo que duas 
delas adotam arquitetura ponto a ponto.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
173 -  CESPE - 2009 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
Com relação a conceitos de Internet, julgue o 
item abaixo. 
A sigla FTP designa um protocolo que pode ser 
usado para a transferência de arquivos de dados 
na Internet.  
( ) Certo      ( ) Errado  
 
174 -  CESPE - 2009 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
Julgue os itens subsequentes, a respeito de 
Internet e intranet.  
As intranets, por serem redes com acesso restrito 
aos usuários de empresas, não utilizam os 
mesmos protocolos de comunicação usados na 
Internet, como o TCP/IP.  
( ) Certo      ( ) Errado  
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175 -  CESPE - 2002 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO -  
Texto III – questões 16 e 17 
1 Em 2001, o BB adotou medidas que conferem 
maior transparência às decisões internas e às 
movimentações da empresa no mercado 
bancário. Os ajustes patrimoniais4 ocorridos em 
junho, o novo estatuto, aprovado pela assembléia 
de acionistas em agosto, o aprimoramento do 
processo decisório e o aperfeiçoamento do 
modelo de 7 negociação tornam muito mais ágeis 
as decisões e fortalecem 
o compromisso da empresa com a ética e a 
transparência. O lucro de R$ 1,082 bilhão no 
exercício, 11,1% maior que 10 o obtido em 2000, 
confirma o acerto das medida simplementadas 
pelo banco ao longo de 2001, garantindo a 
ampliação dos negócios e o aumento da 
lucratividade. 13 O BB encerrou o ano 
confirmando sua posição como o maior banco do 
país, com ativos totais de R$ 165,1 bilhões, 
R$ 61,4 bilhões de recursos administrados e R$ 
40,2 bilhões16 em operações de crédito. Com 
mais de R$ 117 bilhões captados entre seus 
quase 14 milhões de clientes, que têm à 
disposição mais de 8 mil pontos de atendimento 
no Brasil19 e 31 no exterior, o BB encerrou o 
exercício mantendo sua 
liderança no sistema financeiro nacional e seu 
compromisso com a satisfação dos clientes e 
acionistas. Além disso,22 permaneceu como o 
banco com maior presença na Internet brasileira, 
com quatro milhões de clientes cadastrados e 
maisde 18,4 milhões de transações realizadas, 
no mês de 
25 dezembro, no portal www.bb.com.br. 
Relatório do Banco do Brasil S.A. In: Correio 
Braziliense (com adaptações). 
A partir do texto III, julgue os itens que se 
seguem. 
Suponha que cada transação realizada por 
intermédio do portal do BB envolva a troca de 1 
megabyte de informações entre o banco e o 
cliente, e que todas as transações realizadas no 
mês de dezembro de 2001 tenham sido feitas por 
meio de uma rede ADSL que permite uma taxa 
de transmissão efetiva de 256 kbps para o 
download de informações. Nesse caso, se o 
portal mencionado no texto fosse capaz de 
realizar 1.000 transações simultâneas, as 

transações realizadas no mês de dezembro de 
2001 teriam envolvido mais de 50 horas de uso 
da rede mundial de computadores.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
176 - CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
 
Texto VIII – questões 25 e 26 
Utilizando um computador cujo sistema 
operacional é o Windows XP, um usuário da 
Internet realizou, em um site de busca, por meio 
do Internet Explorer 6.0, uma pesquisa acerca 
dos temas cidadania, informática e exclusão 
digital. Entre os diversos links que foram 
apresentados como resultado da pesquisa, o 
usuário acessou aquele referente à página 
ilustrada na figura abaixo, que faz parte do site 
http://www.telecentros.sp.gov.br. 
 

 
 
 A partir das informações do texto VIII e 
considerando o texto contido na página Web 
mostrada, julgue os itens seguintes. 
Uma maneira de se fazer "funcionar 20 
computadores conectados à Internet com alta 

http://www.bb.com.br/
http://www.telecentros.sp.gov.br/
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velocidade de conexão" é formar com esses 
computadores uma rede local ethernet que 
disponha de um servidor com acesso à Internet 
em banda larga.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177 - CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Desejando adquirir um novo computador para 
acesso mais eficiente à Internet, uma pessoa 
pesquisou em sítios especializados e 
encontrou a seguinte especificação.  

 
A partir dessas informações, julgue os itens que 
se seguem.  
As oito portas USB possibilitam acesso em banda 
larga à Internet por meio de até oito provedores 
simultaneamente. Esse recurso é o que vem 
sendo utilizado atualmente para permitir taxas de 
download da ordem de 2 Mbps na Internet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

178 - CESPE - 2007 - TSE - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
A respeito da Internet e de conceitos a ela 
relacionados, assinale a opção correta.  
a) A linguagem html é útil na elaboração de 
páginas da Web que contenham figuras. 
Entretanto, essa linguagem não permite a 
elaboração de páginas que contenham apenas 
texto e hyperlinks.  
b) O TCP/IP é usado em redes do tipo Ethernet, 
mas não tem função relevante na comunicação 
realizada por meio da www.  
c) Uma característica da www é a absoluta 
segurança e privacidade. Como todas as 
informações que circulam na Web são fortemente 
criptografadas, não existe o risco de 
interceptação ou uso indevido de informações 
transmitidas por computadores a ela conectados.  
d) As funcionalidades do FTP podem ser úteis na 
transferência de arquivos entre dois 
computadores conectados à Internet.  
 
179 - CESPE - 2006 - ANATEL - ANALISTA 
ADMINISTRATIVO  

 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Internet Explorer 6 (IE6) em execução 
em um computador PC cujo sistema operacional 
é o Windows XP, julgue os itens seguintes, 
sabendo que o referido computador tem acesso à 
Internet por meio de um cable modem, que o 
interliga primeiramente a uma rede a cabo de 
distribuição de TV por assinatura.  
Redes a cabo, como a referida acima, são 
capazes de oferecer a seus usuários taxas de 
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transmissão de 2 Mbps no upstream e de 8 Mbps 
no downstream. De forma a se tornar competitiva 
com a tecnologia de redes a cabo de acesso à 
Internet, a tecnologia ADSL2+ vem sendo 
desenvolvida para permitir, por meio da rede 
metálica de telefonia pública comutada até uma 
central de comutação telefônica, a transmissão 
de dados a taxas superiores a 1 Mbps no 
upstream e a 10 Mbps no downstream.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
180 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
PERITO CRIMINAL FEDERA 
Com o intuito de medir a velocidade de 
transmissão de dados em uma 
conexão com a Internet realizada por meio de 
seu provedor de acesso, 
um usuário obteve a janela do Internet Explorer 6 
(IE6) ilustrada ao 
lado.  
 

 
 
Considerando as informações contidas nessa 
janela e que a 

conexão do usuário está referida por , 
julgue os itens subseqüentes. O usuário 
aumentaria a taxa de transmissão obtida em sua 
conexão à Internet por meio de seu provedor 
atual, caso adotasse a tecnologia bluetooth, que, 
além de permitir taxas da ordem de até 22,5 

Mbps em acessos wireless, ispensa a 
necessidade de provedor de acesso.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
181 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
PERITO CRIMINAL  
Considerando que o acesso acima testado 
tenha sido realizado por meio de um 
computador que tenha ativado sistema 
antivírus e de detecção de intrusão, se esse 
sistema fosse desativado, a velocidade de 
transmissão medida poderia atingir valores 
maiores que o obtido no teste mencionado.  
( ) Certo   ( ) Errado 
 
 
 
 

INTERNET E INTRANET 

 
182 - CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue os itens seguintes, relativos a 
conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet. 
Uma das principais características de uma 
intranet é o fato de ela ser uma rede segura que 
não requer o uso de senhas para acesso de 
usuários para, por exemplo, compartilhamento de 
informações entre os departamentos de uma 
empresa. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
183 - CESPE - 2012 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
Julgue os itens de 22 a 26, referentes a 
sistemas operacionais, redes, browsers e 
aplicativos de uso diário. 
No Google, ao se pesquisar financiamento carro-
usado, o sítio retornará páginas que contenham 
os termos financiamentoecarro e que não 
apresentem a palavra usado. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
184 - CESPE - 2012 - TJ-AL - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Em relação aos conceitos básicos, 
ferramentas e aplicativos da Internet, assinale 
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a opção correta 
a) Por questões de segurança entre as 
mensagens trocadas o programa Eudora não 
permite anexar arquivos executáveis às 
mensagens de email. 
b) iCloud é um sistema da Apple que permite ao 
usuário armazenar determinadas informações 
que, por sua vez, poderão ser acessadas por 
meio de diversos dispositivos, via Internet. 
c) No Google, ao se iniciar uma pesquisa com a 
palavra allintext, a busca vai restringir os 
resultados a páginas que se encontram 
armazenadas fora do país onde a consulta foi 
originada.  
d) O HTTP (Hypertext Transfer Protocol ) é uma 
linguagem de descrição por hipertexto que foi 
desenvolvida para a criação e o armazenamento 
de páginas web acessíveis por browser ou 
navegador. Para que o navegador permita a seus 
usuários interagirem com páginas web criadas 
com o HTTP, é necessário que a essas páginas 
tenham sido associados endereços eletrônicos 
da Internet (URL ou URI). 
e) O Twitter é uma rede social na qual é 
permitido escrever mensagens de até duzentos 
caracteres. Essas mensagens podem ser 
recebidas por pessoas que estejam acessando 
diferentes redes sociais. 
 
185 - CESPE - 2012 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Julgue os itens subsequentes, a respeito de 
segurança para acesso à Internet e a 
intranets. 
No acesso a uma página na Internet com o 
protocolo HTTP, esse protocolo protege o 
endereço IP de origem e de destino na 
comunicação, garantindo ao usuário privacidade 
no acesso.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
186 - CESPE - 2012 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Quando se usa o protocolo HTTPS para se 
acessar página em uma intranet, o certificado 
apresentado é, normalmente, do tipo 
autoassinado com prazo de expiração 
ilimitado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

187 - CESPE - 2012 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA  
Considerando o acesso a uma intranet por 
meio de uma estação Windows7 para 
navegação e uso de correio eletrônico do tipo 
webmail, julgue ositens que se seguem. 
Uma tecnologia para comunicação de voz 
utilizada em intranet é a de Voz sobre IP (VoIP), 
a qual permite ao usuário fazer e receber 
unicamente ligações telefônicas externas, mas 
não ligações internas (ramais convencionais) 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
188 - CESPE - 2012 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Por meio do software Microsoft Outlook pode-
se acessar o serviço de correio eletrônico, 
mediante o uso de certificado digital, para 
abrir a caixa postal do usuário de um servidor 
remoto. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
189 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
PAPILOSCOPISTA  
Julgue os itens seguintes, relativos a 
sistemas operacionais, redes sociais e 
organização de arquivos. 
Twitter, Orkut, Google+ e Facebook são 
exemplos de redes sociais que utilizam o recurso 
scraps para propiciar o compartilhamento de 
arquivos entre seus usuários.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
190 - CESPE - 2011 - AL-ES - PROCURADOR  
Caso o usuário acesse uma página na Internet 
e lhe seja apresentado um certificado digital 
válido, é correto inferir que a conexão 
utilizada por esse usuário 
a) estará não cifrada com o uso de MSN.  
b) estará cifrada com o uso de HTTPS.  
c) não estará cifrada com o uso de 3G.  
d) não estará cifrada com o uso de HTTP.  
e) estará cifrada com o uso de pendrive.  
 
191 - CESPE - 2011 - BRB - ESCRITURÁRIO  
Julgue os itens subsequentes, a respeito de 
aplicativos e procedimentos de Internet. 
Embora o buscador do Google proponha, nos 
casos em que o usuário digite uma palavra de 
forma errada, a pesquisa com base na grafia 
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correta da provável palavra, ele ainda não 
propicia a busca semântica, por meio da qual se 
exibem outras palavras com significado similar ao 
daquela pesquisada pelo usuário.          ( ) Certo   
( ) Errado  
 
192 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO -  
A respeito de conceitos e utilização de 
tecnologias e aplicativos associados à 
Internet, julgue os itens a seguir. 
O termo e-business corresponde a uma definição 
mais ampla de comércio eletrônico, incluindo, 
além da compra e venda de produtos e serviços, 
a prestação de serviços a clientes, a cooperação 
com parceiros comerciais e a realização de 
negócios eletrônicos em uma organização.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
193 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Em relação a sistemas operacionais, Internet e 
aplicativos de planilha eletrônica, julgue os itens 
de 19 a 28. A proteção ou restrição de acesso 
aos dados armazenados em um computador 
conectado a uma intranet pode ser feita por meio 
de firewall, que é uma combinação de hardware e 
software, com filtros de endereçamento, 
isolamento entre a rede local e a remota, 
criptografia e autenticação. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
195 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Os usuários registrados em uma extranet podem 
acessar os aplicativos internos dessa rede por 
meio da utilização de smartphones, via browser. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
196 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
 

 
 
Considerando a figura acima, que mostra uma 
tela do Internet Explorer 8.0, os conceitos básicos 
e os modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados à Internet e intranet, julgue os itens a 
seguir. 

Ao se clicar a opção  , será acionado um 
sistema de segurança que garante a proteção 
contra vírus e trojans.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
197 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos 
e modos de utilização da Internet e de 
intranets, assim como a conceitos básicos de 
tecnologia e segurança da informação.  
No sítio web google.com.br, se for realizada 
busca por “memórias póstumas” — com aspas 
delimitando a expressão memórias póstumas —
, o Google irá realizar busca por páginas da Web 
que contenham a palavra memórias ou a palavra 
póstumas, mas não necessariamente a 
expressão exata memórias póstumas. Mas se a 
expressão memórias póstumas não foi delimitada 
por aspas, então o Google irá buscar apenas as 
páginas que contenham exatamente a expressão 
memórias póstumas 
.( ) Certo   ( ) Errado  
 
198 - CESPE - 2007 - TRE-AP - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
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Para a transmissão de voz através de uma 
LAN, de uma WAN ou da Internet por meio de 
pacotes TCP/IP, utiliza-se o método 
a) Telnet.  
b) Windows Messenger.  
c) Handshaking.  
d) DNS.  
e) VoIP.  
 
199 - CESPE - 2007 - TCU - TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO 
  

 

 
 
Considere que a janela do Windows XP ilustrada 
na figura I acima esteja em execução em um 
computador do tipo PC.Considere, ainda, que 
nesse computador esteja em execução uma 
sessão de uso do Internet Explorer 6 (IE6) e que 
o conteúdo presente na área de páginas desse 
browser seja o mostrado na 

figura II. A partir dessas informações, julgue os 
seguintes itens acerca de conceitos e tecnologias 
relacionados à Internet e ao Windows XP. 
As informações acima apresentadas são 
suficientes para se concluir que, no acesso à 
Internet na sessão de uso do IE6 referida, está-
se utilizando tecnologia wireless. Esse tipo de 
tecnologia permite que, por meio de equipamento 
denominado access point, que pode estar 
conectado a um ponto de acesso ADSL, páginas 
web sejam acessadas sem o uso de placa de 
rede ethernet instalada no computador.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
200 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Acerca do uso de tecnologias na educação, 
julgue os itens subsequentes. 
O acesso remoto ao computador de uma 
universidade para a utilização de uma ferramenta 
específica nele instalada pode ser realizado por 
meio de softwares como o VNC ou o LogMeIn.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
201 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Com relação às tecnologias utilizadas na 
Internet e intranet, julgue os itens a seguir. 
Intranet designa basicamente o sítio interno de 
uma corporação, distinguindo-se da Internet por 
ser uma rede isolada e segura, que não requer o 
uso de senhas para acesso de usuários.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
202 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Com relação às tecnologias utilizadas na 
Internet e intranet, julgue os itens a seguir. 
A tecnologia power line communication (PLC) 
possibilita a transmissão de dados através das 
redes de energia elétrica, utilizando-se uma faixa 
de frequência diferente da normalmente utilizada 
na rede elétrica para a distribuição de energia.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
203 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Com relação às tecnologias utilizadas na 
Internet e intranet, julgue os itens a seguir. 
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O podcast, um formato de compressão de áudio, 
disponibiliza um conjunto de ferramentas que 
facilitam a publicação e a distribuição em blogs 
de mensagens gravadas nesse formato.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
204 - CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
 

 
 
Considerando a figura acima, que mostra uma 
janela do navegador Internet Explorer 6 com a 
página da Secretaria de Administração 
do Estado do Tocantins, julgue os itens a 
seguir. 
Ao se clicar a pasta Polícia Civil, é possível 
acessar, por meio da intranet, o sítio da polícia 
civil de outros estados, o que garante a 
integração das informações das secretarias de 
segurança. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
205 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Com relação a conceitos, tecnologias e 
serviços associados à Internet, assinale a 
opção correta.  
a) O Mozilla Firefox é um navegador web que 
permite o acesso a conteúdo disponibilizado em 
páginas e sítios da Internet.  
b) O Microsoft Office Access é um tipo de firewall 
que impede que redes de computadores que 
façam parte da Internet sejam invadidas.  
c) Serviços de webmail consistem no uso 
compartilhado de software de grupo de discussão 
instalado em computador pertencente a uma rede 
local (LAN) para uso exclusivo, e em segurança, 
dos computadores pertencentes a essa LAN.  

d) Na conexão denominada banda larga, para 
que usuários residenciais tenham acesso a 
recursos da Internet, exige-se o uso de cabos 
ópticos entre as residências dos usuários e seus 
provedores de Internet.  
e) O protocolo TCP/IP é utilizado na Internet para 
operações de transferência de arquivos quando 
se deseja garantir segurança sem o uso de 
software antivírus.  
 
206 - CESPE - 2011 - CORREIOS - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR  
Em relação aos conceitos de Internet, julgue os 
itens a seguir. 
Redes de acesso situadas na borda da Internet 
são conectadas ao restante da rede segundo 
uma hierarquia de níveis de ISPs (Internet 
service providers). Os ISPs de nível 1 estão no 
nível mais alto dessa hierarquia. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
207 - CESPE - 2011 - CORREIOS - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR -  
Há duas abordagens para a transmissão de 
dados através de uma rede de comunicação: 
comutação de circuitos e comutação de pacotes. 
Na Internet, a transmissão de dados é realizada 
via comutação de pacotes. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
208 - CESPE - 2011 - CORREIOS - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os próximos itens, relativos aos modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos associados à Internet. 
A ferramenta denominada Telnet foi desenvolvida 
com as características de uma aplicação 
cliente/servidor. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
209 - CESPE - 2011 - CORREIOS - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens seguintes, a respeito de 
ferramentas e aplicativos disponibilizados na 
Internet. 
O protocolo UDP é usado por mecanismos de 
pesquisa disponibilizados por determinadas 
empresas da Internet, tal como a empresa 
Google, para garantir o rápido acesso a um 
grande volume de dados. 
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( ) Certo   ( ) Errado  
 
210 - CESPE - 2011 - CORREIOS - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR  
A navegação por abas caracteriza-se pela 
possibilidade de abrir várias páginas na 
mesma janela do navegador da Internet. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
211 - CESPE - 2011 - CORREIOS - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR  
No serviço de emails por meio de browsers 
web, o protocolo HTTP é usado para acessar 
uma mensagem na caixa postal, e o protocolo 
SMTP, necessariamente, para enviar uma 
mensagem para a caixa postal. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
212 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Texto para as questões de 9 a 12 
Um arquivo de nome Relatório Periódico.pdf 
será enviado anexado a uma mensagem de 
correio eletrônico, utilizando-se recursos de 
webmail, por meio do Internet Explorer 8 (IE8). 
A janela do IE8 a ser utilizada nessa operação 
está sendo executada em um computador 
cujo sistema operacional é o Windows Vista. 
Essa janela, ilustrada a seguir, foi capturada 
quando o ponteiro do 
 

mouse se encontrava sobre a guia , 
correspondente ao 
acesso a página do sítio www.correios.com.br, 
que também está 
ocorrendo na sessão de uso do IE8.  
 

 
 
As informações do texto e da janela do IE8 são 
suficientes para se concluir corretamente que  
a) a referida mensagem de correio eletrônico 
será enviada para mais de um destinatário.  
b) os referidos recursos de webmail estão sendo 
acessados por meio de uma conexão 
denominada segura.  
c) o arquivo que será enviado tem tamanho 
superior a 4 megabytes.  
d) o sítio www.correios.com.br é a página inicial 
do IE8, instalado no computador.  
e) o sítio que disponibiliza os referidos recursos 
de webmail está configurado como favorito do 
IE8, instalado no computador.  
 
213 - CESPE - 2009 - TRE-GO - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação a conceitos de Internet, assinale 
a opção correta. 
a) O post office protocol (POP3) é utilizado no 
acesso remoto a sítios corporativos, realizando 
tunelamento para prevenir acessos indevidos.  
b) HTTP (hypertext transfer protocol), é um 
protocolo utilizado para enviar e-mails com 
arquivos de texto anexados.  
c) Métodos comuns de acesso à Internet incluem 
acesso discado, banda larga por cabos, rádio, 
acesso dedicado, sem fio (Wi-Fi), por satélite ou 
por telefones celulares 3G.  
d) Apesar de utilizar uma tecnologia 
revolucionária, a conexão sem fio apresenta 
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problema de segurança, o que impede a sua 
utilização em intranet.  
 
214 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO 

 
 
A figura acima ilustra parte de uma página do 
sítio do TST, acessado por meio do Internet 
Explorer 6 (IE6), que está sendo executado em 
um computador cujo sistema operacional é o 
Windows XP. 
Considerando essa figura, julgue os itens a 
seguir acerca do IE6 e de conceitos de Internet e 
correio eletrônico. 
Na janela Opções da Internet, que pode ser 
executada a partir de opção do menu , 

é possível encontrar, em uma 
das guias dessa janela, a ferramenta ilustrada a 
seguir, que permite bloquear a exibição de pop-
ups. Por meio de funcionalidades disponibilizadas 

ao se clicar o botão nessa 
ferramenta, podem-se especificar endereços de 
sítios para os quais é permitida a exibição de 
pop-ups.  

 
 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
215 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
As páginas que são visitadas na Internet em 
uma sessão de uso do IE6 podem ser 
armazenadas em uma pasta especial para 
exibição rápida em uma outra sessão de uso 
do IE6. O usuário não tem acesso aos 
arquivos armazenados nessa pasta, no 
entanto, é possível definir o tamanho do 
espaço em disco a ser usado de modo que, 
quando esse espaço for completamente 
ocupado, a referida pasta é automaticamente 
esvaziada.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
216 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

No menu existe opção que permite 
enviar o endereço da página mostrada acima 
como link em uma mensagem de e-mail. 
Dessa forma, clicando esse link, o 
destinatário do e-mail poderá dar início a 
procedimento de acesso à referida página do 
TST.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
217 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
O IE6 não permite a proteção do computador 
contra vírus de Internet, mas disponibiliza 
ferramenta inicializável por meio do menu 

que permite a proteção contra 
outros tipos de ameaças, incluindo as 
denominadas ferramentas de hacking, que, 
apesar de não serem vírus nem terem efeitos 
destrutivos, podem provocar danos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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218 - CESPE - 2010 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Considerando os conceitos básicos de 
tecnologias e ferramentas associadas à 
Internet e intranet, assinale a opção correta. 
a) Para se acessar a Internet ou uma intranet, é 
suficiente que o usuário tenha o Internet Explorer 
instalado em seu computador. 
b) A tecnologia 3G disponibiliza serviços de 
telefonia e transmissão de dados a longas 
distâncias, em um ambiente móvel, incluindo o 
acesso a Internet. 
c) O Outook Express possui mais funcionalidades 
do que o Microsoft Outlook, como, por exemplo, 
Agenda e Contatos 
d) A intranet disponibiliza serviços semelhantes 
aos da Internet dentro de uma rede local, mas 
não permite que esses serviços sejam acessados 
de outros locais. 
e) ADSL é um serviço implementado pelo Internet 
Explorer que permite aumentar a velocidade de 
acesso a Internet.  
 
219 - CESPE - 2006 - TJ-SE - TITULAR DE 
SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS  

 
 
A figura acima apresenta uma janela de 
aplicativo, com informações obtidas a partir do 
sítio www.tj.se.gov.br. Na figura, encontram-se 
destacadas seis regiões, nomeadas de A até F. 

Quando o usuário passa o mouse, 
seqüencialmente, sobre as regiões B, C, D, E e 
F, aparecem, na região A, os seguintes textos, 
respectivamente: 

 
De acordo com essas informações e 
considerando conceitos e serviços 
relacionados a Internet e intranet: correio 
eletrônico enavegador, na situação mostrada 
na figura, é correto inferir que um clique sobre 
a região B resultará na abertura de um 
documento no formato pdf. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
220 - CESPE - 2006 - TJ-SE - TITULAR DE 
SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS  
C ou sobre a região D resulta na abertura de 
documento em formato html, ambos originados 
do sítio web www.tj.se.gov.br. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
221 - CESPE - 2006 - TJ-SE - TITULAR DE 
SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS  
E abrirá uma janela de um sistema de 
webmail, capaz de enviar um e-mail para o 
endereço compras@tj.se.gov.br. 
( ) Certo   ( ) Errado  
  
 
222 - CESPE - 2011 - FUB - MÉDICO - CLÍNICA 
MÉDICA - BÁSICOS  
Acerca de Internet e de intranet, julgue os 
itens subsequentes. 
Se o acesso à Internet ocorrer por meio de um 
servidor proxy, é possível que seja necessária 
uma autenticação por parte do usuário, que deve 
fornecer nome e senha de acesso.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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223 - CESPE - 2011 - FUB - MÉDICO - CLÍNICA 
MÉDICA  
Acerca de Internet e de intranet, julgue os 
itens subsequentes. 
Se a página da intranet estiver inacessível, 
significa que o computador em uso não tem 
permissão de acesso aos recursos da rede, 
devido à ausência do protocolo IP.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
224 - CESPE - 2011 - FUB - MÉDICO - CLÍNICA 
MÉDICA  
Caso o acesso à intranet ocorra através de 
firewall, o protocolo HTTP não funcionará em 
conjunto com o endereço IP, porque o firewall 
não aceita IP nem HTTP.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
225 - CESPE - 2009 - TRE-PR - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca de informática, julgue os itens que se 
seguem. 
A Internet se caratecteriza por ser uma rede do 
tipo cliente/servidor, na qual cada computador 
independe um do outro e compartilha os dados 
sem uma centralização, e qualquer computador 
do tipo cliente é um servidor independente de 
informações ou serviços. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
226 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  

 
 

 
Considerando a figura acima, que mostra uma 
tela do Internet Explorer 8.0, os conceitos 
básicos e os modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados à Internet e 
intranet, julgue os itens a seguir. 

Ao se clicar a opção , será acionado um 
sistema de segurança que garante a proteção 
contra vírus e trojans.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
227 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  

Ao clicar a opção , o usuário tem 
acesso a uma ferramenta de busca que 
permite localizar, por exemplo, imagens 
relacionadas à palavra ANEEL.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
228 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Para se enviar a página apresentada por e-

mail, é suficiente clicar a ferramenta , 
digitar o e-mail do destinatário e clicar a 
opção Enviar.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
229 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  

Ao se clicar a ferramenta , as páginas da 
ANEEL e do Google serão exibidas em 
miniatura.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
230 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Acerca dos sistemas Windows 2003, Windows 
XP e Windows Vista, julgue os itens 
seguintes. 
No Internet Explorer 7, ao se pressionar as teclas 

+ , é aberta uma nova guia em branco na 
mesma sessão de trabalho do browser.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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231 - CESPE - 2006 - DATAPREV - ANALISTA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Considerando a URL acima, julgue os itens a 
seguir. 
É correto afirmar que default.html é um arquivo 
escrito no formato HTML 2.0, em função da 
extensão de quatro letras do arquivo.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
232 - CESPE - 2009 - TRE-MA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Quanto aos conceitos de Internet e intranet, 
assinale a opção correta. 
a) VPN, firewall e serviços de criptografia são 
recursos especiais que agregam segurança no 
acesso à Internet.  
b) O protocolo FTP permite o envio e 
recebimento de mensagens de e-mail entre 
usuários da Internet por meio de programas de 
correio eletrônico.  
c) O acesso discado à Internet é feito via linha 
telefônica, sem a necessidade de uma empresa 
ou provedor de acesso, dada a facilidade de se 
ter disponível uma ampla rede de telefonia nas 
grandes cidades.  
d) O ISP (Internet Service Provider) é a 
instituição que regula o fornecimento de 
endereços web no mundo para a criação de 
novos sítios da Internet.  
e) As intranets podem oferecer os mesmos 
serviços que a Internet, como transferência de 
arquivos e acesso a páginas HTML; entretanto, 
devido ao fato de que seus usuários se conectam 
em uma área restrita, geralmente institucional, as 
intranets não utilizam o protocolo TCP/IP.  
 
233 - CESPE - 2009 - TRE-MA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca das ferramentas de navegação na 
Internet, assinale a opção correta.  
a) O Internet Explorer é uma ferramenta utilizada 
para navegar na Internet que também 
disponibiliza opções de edição de arquivos e 
tratamento de imagens no formato HTML.  
b) Os pop-ups são janelas adicionais abertas 
automática e obrigatoriamente pelo browser para 
apresentar ao usuário recursos como confirmar 
senha, imprimir ou enviar uma página por e-mail.  
c) O Outlook Express é um software de webmail 
do sistema Windows que pode ser usado para 

gerenciar caixas de correio eletrônico e acessar 
páginas HTML e que também permite o envio 
destas a destinatários incluídos no catálogo de 
endereços do usuário.  
d) É possível configurar qual será o navegador 
padrão usado para navegação na Web, caso haja 
mais de um software com essa finalidade 
instalado no computador.  
e) O Firefox é um browser que não precisa de 
plug-ins para executar arquivos de som ou vídeo.  
 
234 - CESPE - 2009 - TRE-MA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com relação às ferramentas de busca na 
Internet, assinale a opção correta.  
a) O Google é uma ferramenta de busca para 
acesso a páginas indexadas pelo sítio Wikipedia 
em qualquer idioma.  
b) As ferramentas de busca disponíveis na 
Internet evoluíram para permitir o acesso aos 
arquivos armazenados em máquinas pessoais de 
todos os usuários que estejam, no momento da 
busca, conectados à rede.  
c) As opções avançadas de busca do Google 
permitem a combinação de diversas palavras 
para formar um nome, seja com todas as 
palavras informadas no campo de busca, seja 
com qualquer uma das palavras ou até sem uma 
palavra específica que se deseja utilizar para 
filtrar a pesquisa.  
d) O Mozzila é uma ferramenta de busca 
avançada na Internet que oferece acesso a 
páginas que não são apresentadas pelo Google.  
e) Na opção de páginas em português do 
Google, o usuário poderá ter acesso apenas a 
conteúdos disponíveis no domínio .pt, de 
Portugal.  
 
235 - CESPE - 2009 - TRE-MA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Os software de acesso a páginas HTML da 
Internet não incluem o  
a) Windows Explorer e o Internet Explorer.  
b) Internet Explorer e o Netscape.  
c) Opera e o Firefox.  
d) Galeon e o Internet Explorer.  
e) Opera e o Outlook Express.  
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236 - CESPE - 2006 - TJ-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção correta, com relação a 
conceitos de Internet, correio eletrônico e 
aplicativos desenvolvidos para uso em redes 
de computadores. 
a) Os programas de correio eletrônico Outlook e 
Outlook Express foram desenvolvidos pela 
Microsoft para serem executados em 
computadores com o Windows XP instalado. Ao 
contrário do Outlook, que pode ser obtido 
gratuitamente na Internet por download, o 
Outlook Express faz parte do pacote de 
aplicativos Microsoft Office e, portanto, necessita 
de licença para uso.  
b) Mozilla é uma organização que desenvolve 
aplicativos voltados para a Internet que podem 
ser utilizados gratuitamente. Entre eles está o 
Firefox, o qual é uma família de aplicativos que 
inclui browser, correio eletrônico e editor de 
HTML, que é a linguagem de criação de páginas 
web na Internet.  
c) Considere que as 

informações mostradas no quadro ao acima 
tenham sido obtidas como resultado de uma 
pesquisa realizada na Internet. Nessa situação, é 
correto inferir que a página web associada a 
essas informações não pertence a um sítio 
brasileiro e, caso se clique o hyperlink 

será realizado o download de um 
arquivo no formato PDF.  
d) A figura a seguir mostra parte das opções do 

menu do IE6. Recursos 
disponibilizados ao se clicar 

permitem salvar a página 
atual do IE6 como arquivo do tipo Word, bem 
como permitem inserir o conteúdo de um arquivo 
do tipo Word em página web em 
desenvolvimento. 

 

 
 
237 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos 
e modos de utilização da Internet e de 
intranets, assim como a conceitos básicos de 
tecnologia e segurança da informação. 
Considere a estrutura do seguinte URL 
hipotético: www.empresahipotetica.com.br. 
Nessa estrutura, os caracteres br indicam que 
o endereço é de uma página de uma 
organização brasileira e os caracteres com 
indicam que o sítio web é de uma empresa 
especializada no comércio e(ou) na fabricação 
de computadores.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
238 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
O protocolo SMTP permite que sejam enviadas 
mensagens de correio eletrônico entre usuários. 
Para o recebimento de arquivos, podem ser 
utilizados tanto o protocolo Pop3 quanto o IMAP.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
239 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Se um usuário enviar um email para outro 
usuário e usar o campo cc: para enviar cópias da 
mensagem para dois outros destinatários, então 
nenhum destinatário que receber a cópia da 
mensagem saberá quais outros destinatários 
também receberam cópias.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
240 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
No Internet Explorer 8 (IE8), ao se clicar o botão

 , é iniciado o carregamento da mesma 
página que é exibida quando o IE8 é iniciado. O 
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IE8 possui funcionalidade que permite que o 
usuário redefina qual deve ser essa página.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
241 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
No sítio web google.com.br, se for realizada 
busca por "memórias póstumas" - com aspas 
delimitando a expressão memórias póstumas 
-, o Google irá realizar busca por páginas da 
Web que contenham a palavra memórias ou a 
palavra póstumas, mas não necessariamente 
a expressão exata memórias póstumas. Mas 
se a expressão memórias póstumas não foi 
delimitada por aspas, então o Google irá 
buscar apenas as páginas que contenham 
exatamente a expressão memórias póstumas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
242 - CESPE - 2006 - DETRAN-PA - 
PROCURADOR  
Considerando-se que Maria esteja realizando 
procedimentos em um computador cujo 
sistema operacional é o Windows XP e que 
tenha acesso à Internet, assinale a opção 
correta acerca de conceitos de Internet, 
navegadores e correio eletrônico. 
a) Ao utilizar determinado aplicativo do Windows 
XP, considere que Maria tenha visualizado a 
mensagem a seguir. 

 
Nessa situação, é correto afirmar que Maria está 
realizando acesso a uma página web, e que o 
navegador em uso está configurado para 
bloquear as imagens contidas na página 
acessada. 
b) Considere que a janela Opções da Internet, 
que está ilustrada em parte na figura a seguir, 
tenha sido visualizada após Maria ter realizado 
determinado procedimento.  

 

Nessa situação, é correto afirmar que Maria pode 
ter tido acesso à janela mencionada por meio do 
Painel de controle do Windows XP ou do 
navegador Internet Explorer e que recursos 
disponíveis nessa janela permitem excluir 
arquivos de Internet temporários.  
c) Após a realização de determinado 
procedimento no computador em uso, considere 
que Maria tenha visualizado a janela a seguir. 

 
Nessa situação, é correto inferir que Maria pode 
ter encaminhado, por meio do servidor 
pop3.unb.br, uma mensagem de correio 
eletrônico para uma conta de e-mail inválida.  
d) Considere que a janela a seguir tenha sido 
visualizada por Maria, após a realização de 
determinado procedimento no Outlook Express 6 
(OE6). 

 
Nessa situação, é correto afirmar que Maria está 
lendo uma correspondência eletrônica contida na 
Caixa de entrada do OE6 e, caso clique 

será aberta uma janela que permite 
criar uma mensagem de e-mail, cujo campo 
destinatário está preenchido pelo endereço 
eletrônico do remetente da mensagem que Maria 
está lendo.  
 
243 - CESPE - 2009 - PC-RN - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
A Internet consiste em um conjunto de 
computadores, recursos e dispositivos 
interligados por meio de uma série de 
tecnologias e protocolos. Na Internet, utiliza-
se uma pilha de protocolos denominada 
a) OSI.  
b) ADSL.  
c) TCP/IP.  
d) HTTP.  
e) SMTP.  
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244 - CESPE - 2009 - PC-RN - AGENTE DE 
POLÍCIA  
Google é um serviço que permite a realização 
de buscas avançadas por meio da 
combinação de resultados ou da inclusão de 
palavras-chave. A busca por uma expressão 
inteira, por exemplo, delegado de polícia, no 
Google pode ser feita a partir da digitação do 
trecho 
a) (delegado de polícia)  
b) {delegado de polícia}  
c) \*delegado de polícia*/  
d) “delegado de polícia”  
e) _delegado_de_polícia  
 
245 - CESPE - 2010 - TRE-BA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de navegação, correio eletrônico, 
grupos de discussão e ferramentas de busca 
e pesquisa na Internet, julgue os itens que se 
seguem.  
Uma das formas de busca de informações na 
Internet utilizando os sítios de busca, como o 
Google, é por meio da utilização de operadores 
booleanos, os quais podem variar dependendo 
da ferramenta de busca utilizada.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
246 - CESPE - 2010 - TRE-BA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Quanto ao uso seguro das tecnologias de 
informação e comunicação, julgue os itens 
que se seguem.  
As intranets são estruturadas de maneira que as 
organizações possam disponibilizar suas 
informações internas de forma segura, irrestrita e 
pública, sem que os usuários necessitem de 
autenticação, ou seja, de fornecimento de nome 
de login e senha.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247 - CESPE - 2009 - PC-RN - ESCRIVÃO DE 
POLÍCIA CIVIL  
Google é um serviço que permite a realização 
de buscas avançadas por meio da 
combinação de resultados ou da inclusão de 
palavras-chave. A busca por uma expressão 
inteira, por exemplo, delegado de polícia, no 
Google pode ser feita a partir da digitação do 
trecho 
a) (delegado de polícia)  
b) {delegado de polícia}  
c) \*delegado de polícia*/  
d) “delegado de polícia”  
e) delegado_de_polícia  
 
248 - CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR  
No que se refere a Internet e intranet, julgue 
os itens subsecutivos. 
Para navegar nas páginas da Internet, é 
necessário um browser, como, por exemplo, o 
Samba Navigator, disponível para Windows, ou o 
Internet Explorer. Ambos se comunicam com 
servidores web, e o Samba Navigator, por ser um 
navegador mais recente, tem a capacidade de 
trabalhar também com outros protocolos de 
transferência de arquivos como o FTP e o 
HTTPS.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
249 - CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR  
A intranet utiliza os protocolos da Internet, 
mas no âmbito interno de empresas, para que 
os empregados possam acessar remotamente 
dados e informações corporativas a partir de 
suas residências. O protocolo específico para 
transferência de arquivos na Internet, que 
deve ser configurado de forma diferenciado 
quando utilizado na intranet, é o IN-FTP (file 
transfer protocol-intranet).  
( ) Certo   ( ) Errado  
250 - CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR  
Para acessar a Internet, utiliza-se o protocolo 
TCP/IP em conjunto com o protocolo POP3, 
que possibilita a transferência de arquivos, 
autenticação de usuários e o gerenciamento 
de arquivos e diretórios.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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251 - CESPE - 2011 - FUB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
Acerca das tecnologias e ferramentas 
utilizadas em ambientes de intranet e Internet, 
julgue os próximos itens. 
O protocolo HTTP permite o acesso a páginas 
em uma intranet com o uso de um navegador.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
252 - CESPE - 2010 - ABIN - OFICIAL TÉCNICO 
DE INTELIGÊNCIA  
Acerca do uso de ferramentas, técnicas e 
aplicativos para a Internet e intranet, julgue os 
itens que se seguem. 
A utilização dos padrões de correio eletrônico 
implica a geração automática, pelo IMAP 
(Internet message access protocol), de uma 
assinatura digital, que pode ser verificada pelo 
destinatário. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
253 - CESPE - 2010 - ABIN - OFICIAL TÉCNICO 
DE INTELIGÊNCIA  
Acerca do uso de ferramentas, técnicas e 
aplicativos para a Internet e intranet, julgue os 
itens que se seguem. 
A troca de mensagens eletrônicas entre cidades 
geograficamente distantes não pode ser 
realizada por meio de uma intranet, em razão das 
características dos protocolos de email usados 
em uma rede corporativa.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
254 - CESPE - 2010 - ABIN - OFICIAL TÉCNICO 
DE INTELIGÊNCIA  
Acerca do uso de ferramentas, técnicas e 
aplicativos para a Internet e intranet, julgue os 
itens que se seguem. 
A troca de mensagens eletrônicas entre cidades 
geograficamente distantes não pode ser 
realizada por meio de uma intranet, em razão das 
características dos protocolos de email usados 
em uma rede corporativa. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 

255 - CESPE - 2011 - PREVIC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Com relação a ferramentas e aplicativos de 
correio eletrônico, julgue o próximo item. 
Os protocolos de Internet que podem ser 
utilizados conjuntamente com o Outlook Express 
incluem o SMTP (simple mail transfer protocol), o 
POP3 (post office protocol 3) e o IMAP (Internet 
mail access protocol).  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
256 - CESPE - 2011 - PREVIC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Acerca de tecnologias, ferramentas e 
procedimentos associados à Internet e à 
intranet, julgue os itens subsequentes. 
O hipertexto consiste em um sistema de base de 
dados que integra eficientemente objetos de 
diferentes tipos, tais como texto, imagem, vídeos, 
sons e aplicativos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
257 - CESPE - 2011 - PREVIC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Firewall é o elemento de defesa mais externo 
na intranet de uma empresa e sua principal 
função é impedir que usuários da intranet 
acessem qualquer rede externa ligada à Web.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
258 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos e modos de utilização da 
Internet e de intranets, conceitos básicos de 
tecnologia da informação e segurança da 
informação, julgue os itens subsequentes.  
A biometria é um recurso bastante útil para 
garantir o acesso aos dados de usuários, pois é 
utilizada para substituir o uso de senhas, tokens 
ou códigos de acesso, os quais demandam 
memorização, transporte dos tokens ou outras 
formas de se burlar a segurança. Assim, com a 
biometria, o próprio usuário deve estar presente 
diante do sistema de autenticação para garantir o 
seu acesso ao ambiente eletrônico. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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259 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Um endereço IP é um identificador que uma 
rede pode ter para que ela seja encontrada 
por um usuário. Todos os computadores de 
uma rede possuem, assim, um mesmo 
endereço IP, o que garante o envio e 
recebimento de mensagens para os 
computadores contidos nessa rede. O que 
muda na rede são os endereços dos usuários, 
e não, o endereço dos computadores.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
260 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
HTTP é o nome de um protocolo de 
comunicação de transferência de dados entre 
computadores da Web, ou WWW (World Wide 
Web), que confere a ela a possibilidade de se 
intercambiar dados de texto, imagens e sons 
entre seus usuários. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
261 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Julgue os itens a seguir, relativos ao pacote 
BrOffice. 
Para criar hiperlinks para páginas da Web, 
servidores FTP e conexões Telnet, utilizando-se 
o editor de texto Writer, pode ser usado o ícone 

. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
262 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos e modos de utilização da 
Internet e de intranets, conceitos básicos de 
tecnologia da informação e segurança da 
informação, julgue os itens subsequentes.  
O Google é um sistema de informação que 
possui grande capacidade de armazenamento de 
arquivos, pois, por meio de uma palavra-chave, 
pode-se ter acesso a sua base de dados e 
recuperar rapidamente um documento nele 
armazenado. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 

263 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos e modos de utilização da 
Internet e de intranets, conceitos básicos de 
tecnologia da informação e segurança da 
informação, julgue os itens subsequentes.  
O backbone, ou espinha dorsal, da Internet no 
Brasil é administrado por empresas privadas que 
detêm o poder de exploração do acesso à 
Internet. Essas empresas, também conhecidas 
como provedores de acesso, cobram uma taxa a 
pessoas físicas ou jurídicas, as quais podem, 
também, armazenar seus dados na rede. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
264 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO -  
Intranet é um novo conceito de Internet, em que, 
por meio de acesso restrito e seguro, as pessoas 
podem trocar informações entre si, de qualquer 
lugar do mundo, sem que façam uso da Internet 
ou de seus protocolos de comunicação. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
265 - CESPE - 2011 - STM - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação a Windows XP, Microsoft Office, 
Internet e intranet, julgue os itens a seguir. 
Na Internet, backbones correspondem a redes de 
alta velocidade que suportam o tráfego das 
informações. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
266 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com relação a Windows XP, Microsoft Office, 
Internet e intranet, julgue os itens de 16 a 19. 
Considere que um membro da área de recursos 
humanos de determinada empresa tenha 
publicado, no espaço acessível de intranet da 
empresa, documentos relativos às avaliações de 
desempenho dos departamentos e dos 
servidores aí lotados. Nesse caso, em função da 
natureza do meio em que foram disponibilizados, 
os documentos serão de acesso público e 
irrestrito para outros usuários da Internet. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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267 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Para registro de um nome pertencente ao 
domínio de uma instituição no Brasil, como, 
por exemplo, o nome instituição.com.br, é 
necessário contatar o registro.br, organização 
responsável pelo registro de domínios para a 
Internet no Brasil. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
268 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca do Windows XP, do Microsoft Office, 
da Internet e de  intranet, julgue os itens a 
seguir. 
A Internet não possui recursos que permitam a 
interligação entre computadores e a consequente 
disponibilização ou compartilhamento de arquivos 
entre os usuários.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
269 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
A intranet é um tipo de rede de uso restrito a 
um conjunto de usuários específicos de 
determinada organização.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
270 - CESPE - 2011 - TRE-ES - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos, tecnologias e serviços 
relacionados a Internet, julgue os próximos 
itens. 
Para se acessar em mensagens recebidas por 
correio eletrônico, pela Internet, deve-se, 
necessariamente, utilizar um navegador web.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
271 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Acerca dos conceitos de Internet e intranet, 
bem como de suas tecnologias e seus 
serviços, julgue os próximos itens.  
Não é possível disponibilizar o serviço de correio 
eletrônico em redes intranet, em razão de essas 
redes serem privadas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
272 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  

Para que seja possível acessar aplicações e 
serviços disponibilizados na Internet, é 
necessário o uso de um navegador.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
273 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Acerca de conceitos, tecnologias e serviços 
relacionados a Internet, julgue os próximos 
itens. 
Por se tratar de uma rede pública, dados que 
transitam pela Internet podem ser acessados por 
pessoas não autorizadas, sendo suficiente, para 
impedir esse tipo de acesso aos dados, a 
instalação de um firewall no computador em uso.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
274 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Para acessarem mensagens recebidas por 
correio eletrônico, pela Internet, deve-se, 
necessariamente, utilizar um navegador web.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
275 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
A utilização de correio eletrônico pela Internet 
deve ser feita com restrições, visto que a 
entrega das mensagens aos destinatários não 
é totalmente garantida.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
276 - CESPE - 2011 - STM - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Com relação a Windows XP, Microsoft Office, 
Internet e intranet, julgue o item a seguir.  
Em uma intranet, utilizam-se componentes e 
ferramentas empregadas na Internet, tais como 
servidores web e navegadores, mas seu acesso 
é restrito à rede local e aos usuários da 
instituição proprietária da intranet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
277 - CESPE - 2011 - STM - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Na Internet, backbones correspondem a redes 
de alta velocidade que suportam o tráfego das 
informações.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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278 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens seguintes, referentes a 
problemas e soluções possíveis na utilização 
do computador. 
Se, ao acessar um endereço da Internet, o sítio 
correspondente mostrar-se inacessível, esse 
problema poderá estar relacionado com o filtro de 
pacotes utilizado pelo administrador da rede para 
aumentar a segurança do ambiente. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
279 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Considere que um computador já está em sua 
operação diária e que já tem instalados os 
programas e periféricos necessários a 
execução dessas tarefas. Julgue os itens 
subsequentes, a respeito do uso dos 
periféricos e dos programas necessários ao 
bom uso do computador. 
Um programa navegador na Internet pode 
armazenar uma cópia dos itens acessados 
recentemente. A vantagem desse procedimento é 
permitir acelerar a visão novamente desses itens. 
A desvantagem é o gasto de espaço de 
armazenamento. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
280 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca do Windows XP, do Microsoft Office, 
da Internet e de intranet, julgue os itens a 
seguir. 
A Internet não possui recursos que permitam a 
interligação entre computadores e a consequente 
disponibilização ou compartilhamento de arquivos 
entre os usuários. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
281 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
A intranet é um tipo de rede de uso restrito a 
um conjunto de usuários específicos de 
determinada organização. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
282 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  

Com relação a conceitos de Internet, julgue os 
itens subsequentes. 
O conceito de grupos de discussão da Internet 
provém do termo listas de discussão, das quais 
fazem parte usuários cadastrados que recebem 
simultaneamente as mensagens enviadas para o 
grupo. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
283 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Com relação a conceitos de Internet, julgue os 
itens subsequentes. 
FTP (file transfer protocol), um protocolo de 
transferência de arquivos utilizado quando os 
usuários se conectam a determinado sítio da 
Internet, oferece a opção de se baixar o arquivo 
(download) ou de se enviar um arquivo (upload). 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
284 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
O protocolo http permite o envio e o 
recebimento de mensagens de correio 
eletrônico por meio do serviço de webmail, ou 
seja, de correio eletrônico via www. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
285 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Na Internet, os sufixos de endereços 
eletrônicos compostos pelos termos .net, .org 
e .mil referem-se, respectivamente, a 
endereços de redes internacionais de dados, 
organismos governamentais e órgãos 
militares. 
( ) Certo   ( ) Errado  
  
286 - CESPE - 2009 - SEJUS-ES - AGENTE 
PENITENCIÁRIO  
A respeito das ferramentas utilizadas na 
Internet, julgue os itens seguintes. 
Os sítios da Internet acessíveis por meio de 
protocolo FTP são usados para a transferência 
de arquivos em diversos formatos, permitindo 
tanto a cópia quanto a gravação de arquivos no 
sítio.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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287 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
No que se refere a tecnologias da informação, 
Internet e intranet, julgue os seguintes itens. 
Os sistemas de informação são soluções que 
permitem manipular as informações utilizadas 
pelas organizações, por meio de tecnologias de 
armazenamento, acesso e recuperação de dados 
relevantes, de forma confiável.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
288 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Intranets são redes que utilizam os mesmos 
recursos e protocolos da Internet, mas são 
restritas a um grupo predefinido de usuários 
de uma instituição específica.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
289 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
As ferramentas de navegação na Internet, 
também conhecidas como browsers, servem para 
acessar páginas e fazer downloads de arquivos 
contendo textos e(ou) imagens para o 
computador e permitem a interação entre 
usuários, por meio de programas de chat e e-mail 
via Web.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
290 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos relacionados à Internet e 
ao correio eletrônico, julgue os itens 
seguintes. 
Um hyperlink em uma página web pode estar 
associado ao URL (uniform resource locator) de 
determinado recurso disponível na Web, tais 
como uma outra página web ou um arquivo de 
dados. Para que um recurso disponível na Web 
seja acessado por meio de seu URL, é 
necessário o uso do sistema DNS (domain name 
system).  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 

291 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
No acesso a páginas da Web, quando a 
tecnologia http é utilizada, o download de 
informação é realizado por meio do protocolo 
Gopher, enquanto o upload de informações é 
realizado por meio do conjunto de protocolos 
Telnet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
292 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Para que um computador possa conectar-se à 
Internet, é necessário que ele disponha de um 
endereço IP, que permite que informações 
solicitadas na rede a partir desse computador 
possam ser encaminhadas a ele. Em 
determinados tipos de conexão à Internet, é 
possível que a cada nova sessão de acesso 
um novo número IP seja atribuído ao 
computador.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
293 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Acerca de conceitos, tecnologias e serviços 
relacionados a Internet, julgue os próximos 
itens. 
Por se tratar de uma rede pública, dados que 
transitam pela Internet podem ser acessados por 
pessoas não autorizadas, sendo suficiente, para 
impedir esse tipo de acesso aos dados, a 
instalação de um firewall no computador em uso.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
294 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Para acessarem mensagens recebidas por 
correio eletrônico, pela Internet, deve-se, 
necessariamente, utilizar um navegador web.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
295 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
A utilização de correio eletrônico pela Internet 
deve ser feita com restrições, visto que a 
entrega das mensagens aos destinatários não 
é totalmente garantida.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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296 - CESPE - 2011 - STM - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Com relação a Windows XP, Microsoft Office, 
Internet e intranet, julgue o item a seguir.  
Em uma intranet, utilizam-se componentes e 
ferramentas empregadas na Internet, tais como 
servidores web e navegadores, mas seu acesso 
é restrito à rede local e aos usuários da 
instituição proprietária da intranet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
297 - CESPE - 2011 - STM - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Na Internet, backbones correspondem a redes de 
alta velocidade que suportam o tráfego das 
informações.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
298 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens seguintes, referentes a 
problemas e soluções possíveis na utilização 
do computador. 
Se, ao acessar um endereço da Internet, o sítio 
correspondente mostrar-se inacessível, esse 
problema poderá estar relacionado com o filtro de 
pacotes utilizado pelo administrador da rede para 
aumentar a segurança do ambiente. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
299 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL  
Considere que um computador já está em sua 
operação diária e que já tem instalados os 
programas e periféricos necessários a 
execução dessas tarefas. Julgue os itens 
subsequentes, a respeito do uso dos 
periféricos e dos programas necessários ao 
bom uso do computador. 
Um programa navegador na Internet pode 
armazenar uma cópia dos itens acessados 
recentemente. A vantagem desse procedimento é 
permitir acelerar a visão novamente desses itens. 
A desvantagem é o gasto de espaço de 
armazenamento. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 

300 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca do Windows XP, do Microsoft Office, 
da Internet e de intranet, julgue os itens a 
seguir. 
A Internet não possui recursos que permitam a 
interligação entre computadores e a consequente 
disponibilização ou compartilhamento de arquivos 
entre os usuários. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
301 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
A intranet é um tipo de rede de uso restrito a 
um conjunto de usuários específicos de 
determinada organização. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
302 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Com relação a conceitos de Internet, julgue os 
itens subsequentes. 
O conceito de grupos de discussão da Internet 
provém do termo listas de discussão, das quais 
fazem parte usuários cadastrados que recebem 
simultaneamente as mensagens enviadas para o 
grupo. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
303 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Com relação a conceitos de Internet, julgue os 
itens subsequentes. 
FTP (file transfer protocol), um protocolo de 
transferência de arquivos utilizado quando os 
usuários se conectam a determinado sítio da 
Internet, oferece a opção de se baixar o arquivo 
(download) ou de se enviar um arquivo (upload). 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
304 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR   
O protocolo http permite o envio e o 
recebimento de mensagens de correio 
eletrônico por meio do serviço de webmail, ou 
seja, de correio eletrônico via www. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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305 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Na Internet, os sufixos de endereços 
eletrônicos compostos pelos termos .net, .org 
e .mil referem-se, respectivamente, a 
endereços de redes internacionais de dados, 
organismos governamentais e órgãos 
militares. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
306 - CESPE - 2009 - SEJUS-ES - AGENTE 
PENITENCIÁRIO 
A respeito das ferramentas utilizadas na 
Internet, julgue os itens seguintes. 
Os sítios da Internet acessíveis por meio de 
protocolo FTP são usados para a transferência 
de arquivos em diversos formatos, permitindo 
tanto a cópia quanto a gravação de arquivos no 
sítio.  
( ) Certo   ( ) Errado  
  
307 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO 
No que se refere a tecnologias da informação, 
Internet e intranet, julgue os seguintes itens. 
Os sistemas de informação são soluções que 
permitem manipular as informações utilizadas 
pelas organizações, por meio de tecnologias de 
armazenamento, acesso e recuperação de dados 
relevantes, de forma confiável.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
308 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Intranets são redes que utilizam os mesmos 
recursos e protocolos da Internet, mas são 
restritas a um grupo predefinido de usuários 
de uma instituição específica.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
309 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
As ferramentas de navegação na Internet, 
também conhecidas como browsers, servem 
para acessar páginas e fazer downloads de 
arquivos contendo textos e(ou) imagens para 
o computador e permitem a interação entre 
usuários, por meio de programas de chat e e-
mail via Web.  
( ) Certo   ( ) Errado  

310 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos relacionados à Internet e 
ao correio eletrônico, julgue os itens 
seguintes. 
Um hyperlink em uma página web pode estar 
associado ao URL (uniform resource locator) de 
determinado recurso disponível na Web, tais 
como uma outra página web ou um arquivo de 
dados. Para que um recurso disponível na Web 
seja acessado por meio de seu URL, é 
necessário o uso do sistema DNS (domain name 
system).  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
311 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO   
No acesso a páginas da Web, quando a 
tecnologia http é utilizada, o download de 
informação é realizado por meio do protocolo 
Gopher, enquanto o upload de informações é 
realizado por meio do conjunto de protocolos 
Telnet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
312 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Para que um computador possa conectar-se à 
Internet, é necessário que ele disponha de um 
endereço IP, que permite que informações 
solicitadas na rede a partir desse computador 
possam ser encaminhadas a ele. Em 
determinados tipos de conexão à Internet, é 
possível que a cada nova sessão de acesso 
um novo número IP seja atribuído ao 
computador.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
313 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Considerando que um usuário pretenda 
adquirir um computador do tipo PC de forma 
que possa, em casa, realizar trabalhos 
escolares e acessar a Internet, e que, para se 
fazer tal aquisição, 
seja recomendável saber se as características 
do computador adquirido são adequadas para 
a realização dessas tarefas, julgue os itens 
seguintes, relativos a hardware de 
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computadores 
do tipo PC. 
Para que o usuário possa acessar a Internet por 
meio de uma rede dial-up, é necessário que seja 
instalado no computador um modem adequado.  

( ) Certo   ( ) Errado  
 

314 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA  

 
 
A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e conectado à 
Internet. Com base nessa figura, julgue os itens que se seguem, acerca da utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 
Uma vantagem da utilização da intranet em relação à Internet é a ausência de vírus, por se tratar de 
uma rede interna, necessariamente protegida por sistema de firewall.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
315 - CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
A respeito de Internet e intranet, julgue os 
itens subsequentes. 
Um modem ADSL permite que, em um mesmo 
canal de comunicação, trafeguem sinais 
simultâneos de dados e de voz. Por isso, com 
apenas uma linha telefônica, um usuário pode 
acessar a Internet e telefonar ao mesmo tempo.  

( ) Certo   ( ) Errado  
 
316 - CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
O acesso autorizado à intranet de uma 
instituição restringe-se a um grupo de 
usuários previamente cadastrados, de modo 
que o conteúdo dessa intranet, supostamente, 
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por vias normais, não pode ser acessado 
pelos demais usuários da Internet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
317 - CESPE - 2010 - ANEEL - TODOS OS 
CARGOS  
Julgue os itens subsequentes, a respeito de 
conceitos e ferramentas de Internet.  
Phishing é um tipo de ataque na Internet que 
tenta induzir, por meio de mensagens de e-mail 
ou sítios maliciosos, os usuários a informarem 
dados pessoais ou confidenciais.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
318 - CESPE - 2010 - ANEEL - TODOS OS 
CARGOS  
FTP é um protocolo de comunicação que 
permite o envio de arquivos anexos a 
mensagens de correio eletrônico, sem a 
necessidade de compactar esses arquivos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
319 - CESPE - 2010 - ANEEL - TODOS OS 
CARGOS  
A linguagem HTML, utilizada para criar 
documentos hipertextos, pode ser 
interpretada por qualquer navegador e não 
precisa ser compilada.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
320 - CESPE - 2010 - ANEEL - TODOS OS 
CARGOS  
A sintaxe de endereços de correio eletrônico 
na Internet tem o seguinte padrão: nome do 
usuário, seguido do símbolo @ e, a seguir, o 
domínio ou host, que é o endereço do 
servidor que suporta o serviço de e-mail.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
321 - CESPE - 2010 - MS - TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE  
Julgue os próximos itens, a respeito da 
Internet e da intranet.  
A URL (uniform resource locator) é um serviço 
que permite localizar páginas web da Internet por 
meio de uma palavra-chave. Esse recurso é 
utilizado para facilitar o acesso a conteúdos 
localizados em determinado sítio cujo nome seja 
desconhecido. 
( ) Certo   ( ) Errado  

 
322 - CESPE - 2010 - MS - TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE  
O protocolo HTTP é utilizado para o acesso a 
páginas web na Internet. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
323 - CESPE - 2010 - MS - TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE  
Julgue os próximos itens, a respeito da 
Internet e da intranet. 
A Internet funciona a partir de um modelo 
cliente/servidor, em que servidores são os 
usuários que produzem informações 
(documentos, imagens, programas) e os clientes 
são os provedores de acesso que contratam as 
empresas de telecomunicação para oferecerem 
serviços de conexão à rede. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
324 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Com relação à Internet, assinale a opção 
correta. 
a) A URL é o endereço físico de uma máquina na 
Internet, pois, por esse endereço, determina-se a 
cidade onde está localizada tal máquina.  
b) O SMTP é um serviço que permite a vários 
usuários se conectarem a uma mesma máquina 
simultaneamente, como no caso de salas de 
bate-papo.  
c) O servidor Pop é o responsável pelo envio e 
recebimento de arquivos na Internet.  
d) Quando se digita o endereço de uma página 
web, o termo http significa o protocolo de acesso 
a páginas em formato html, por exemplo.  
e) O protocolo ftp é utilizado quando um usuário 
de correio eletrônico envia uma mensagem com 
anexo para outro destinatário de correio 
eletrônico.  
 
325 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Com relação a conceitos de Internet e 
intranet, assinale a opção correta. 
a) Domínio é o nome dado a um servidor que 
controla a entrada e a saída de conteúdo em uma 
rede, como ocorre na Internet.  
b) A intranet só pode ser acessada por usuários 
da Internet que possuam uma conexão http, ao 
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digitarem na barra de endereços do navegador: 
http://intranet.com.  
c) Um modem ADSL não pode ser utilizado em 
uma rede local, pois sua função é conectar um 
computador à rede de telefonia fixa.  
d) O modelo cliente/servidor, em que uma 
máquina denominada cliente requisita serviços a 
outra, denominada servidor, ainda é o atual 
paradigma de acesso à Internet.  
e) Um servidor de páginas web é a máquina que 
armazena os nomes dos usuários que possuem 
permissão de acesso a uma quantidade restrita 
de páginas da Internet.  
 
326 - CESPE - 2010 - DPU - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
página eletrônica, assinale a opção correta 
com relação ao uso do Internet Explorer (IE) 
da Microsoft. 
a) Após se digitar o endereço de uma página a 

ser acessada, o botão permite conferir se 
esse endereço está ou não correto.  

b) A partir do menu do IE, é possível 
visualizar qualquer página que esteja arquivada 
no sítio que se está acessando no momento, e 
não apenas a página inicial (homepage).  
c) Para se acessar determinado sítio, é 
necessário inserir seu endereço na barra de 
endereços, ou então, utilizando-se de um 
mecanismo de busca (conforme o da figura 
mostrada), buscar um local por palavra-chave ou 

então por um nome específico do sítio desejado 
ou de seu conteúdo.  
d) A figura acima apresenta a página principal do 
sítio Google, que pode ser utilizado para 
pesquisas na Internet, caso o computador esteja 
conectado, ou permite a busca de informações 
localmente, se o computador do usuário não 
estiver conectado à rede.  

e) O botão disponibiliza 
funcionalidades que permitem visualizar uma lista 
de páginas mais acessadas pelo IE na Internet.  
 
327 - CESPE - 2010 - DPU - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Assinale a opção correta a respeito de 
conceitos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet. 
a) A Internet é financiada pelo custo do envio de 
mensagens eletrônicas, as quais são 
contabilizadas pelos provedores de acesso à 
Internet e repassadas para o usuário a partir da 
sua conta telefônica, doméstica ou empresarial.  
b) Para acesso a uma rede de comunicação por 
meio de uma linha telefônica ou de um sistema 
de TV a cabo, é necessário o uso do 
equipamento denominado modem.  
c) Tanto o Internet Explorer como o Google 
Chrome permitem a edição e alteração de 
arquivo no formato html ou htm.  
d) Para que os dados trafeguem facilmente na 
Internet, utilizam-se apenas os protocolos TCP/IP 
para acesso à rede, e envio de e-mail e arquivos.  
e) Por questões de segurança do computador, 
uma mensagem de correio eletrônico somente 
pode ser aberta se houver software antivírus 
instalado na máquina.  
 
328 - CESPE - 2010 - DPU - ECONOMISTA  
Assinale a opção correta a respeito de 
conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet. 
a) Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar 
se uma máquina está ou não no ar, e até mesmo 
obter o endereço IP dessa máquina.  
b) O uso do modelo OSI permite uma melhor 
interconexão entre os diversos protocolos de 
redes, que são estruturados em sete camadas, 
divididas em três grupos: entrada, 
processamento e saída.  
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c) O correio eletrônico é um serviço de troca de 
mensagens de texto, que podem conter arquivo 
anexado. Esse serviço utiliza um protocolo 
específico denominado FTP.  
d) Um modem ADSL é um equipamento que 
permite que uma linha telefônica seja 
compartilhada simultaneamente por tráfego 
analógico de voz e outro digital de dados.  
e) Se a conta de e-mail está localizada em um 
servidor do tipo Exchange Server, quando o 
usuário acessar as suas mensagens, elas são 
automaticamente baixadas para a máquina 
usada pelo usuário para fazer o acesso à conta, 
não ficando cópia das mensagens acessadas nos 
servidor.  
 
329 - CESPE - 2010 - DPU - ASSISTENTE 
SOCIAL  
Assinale a opção correta a respeito de 
conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet. 
a) O uso do modelo OSI permite uma melhor 
interconexão entre os diversos protocolos de 
redes, que são estruturados em sete camadas, 
divididas em três grupos: entrada, 
processamento e saída.  
b) O correio eletrônico é um serviço de troca de 
mensagens de texto, que podem conter arquivo 
anexado. Esse serviço utiliza um protocolo 
específico denominado FTP.  
c) Um modem ADSL é um equipamento que 
permite que uma linha telefônica seja 
compartilhada simultaneamente por tráfego 
analógico de voz e outro digital de dados.  
d) Se a conta de e-mail está localizada em um 
servidor do tipo Exchange Server, quando o 
usuário acessar as suas mensagens, elas são 
automaticamente baixadas para a máquina 
usada pelo usuário para fazer o acesso à conta, 
não ficando cópia das mensagens acessadas nos 
servidor.  
e) Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar 
se uma máquina está ou não no ar, e até mesmo 
obter o endereço IP dessa máquina.  
 
330 - CESPE - 2010 - CAIXA - ADVOGADO  
A respeito de conceitos e modos de utilização 
de tecnologias associadas à Internet e à 
intranet, assinale a opção correta. 

a) O navegador Internet Explorer permite fazer 
downloads de arquivos e salvá-los em pastas e 
subpastas do disco rígido no computador local. 
b) A utilização do Outlook Express tem a 
vantagem, em relação ao Microsoft Outlook, de 
não necessitar de configuração prévia para o 
envio e recebimento de mensagens de correio 
eletrônico. 
c) Para se fazer upload de um arquivo 
armazenado no disco rígido do computador, é 
necessário anexar o arquivo a uma mensagem 
do cliente de e-mail. 
d) Um arquivo que for recebido em anexo a uma 
mensagem de correio eletrônico pode ser 
armazenado em uma pasta qualquer do disco 
rígido do computador, desde que o nome do 
referido arquivo não seja alterado. 
e) Na intranet, os arquivos são armazenados em 
servidores localizados fisicamente na empresa; 
enquanto, na Internet, os arquivos são 
armazenados em servidores externos.  
 
331 - CESPE - 2010 - DPU - TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Assinale a opção correta a respeito de 
conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet.  
a) O correio eletrônico é um serviço de troca de 
mensagens de texto, que podem conter arquivo 
anexado. Esse serviço utiliza um protocolo 
específico denominado FTP.  
b) Um modem ADSL é um equipamento que 
permite que uma linha telefônica seja 
compartilhada simultaneamente por tráfego 
analógico de voz e outro digital de dados.  
c) Se a conta de e-mail está localizada em um 
servidor do tipo Exchange Server, quando o 
usuário acessar as suas mensagens, elas são 
automaticamente baixadas para a máquina 
usada pelo usuário para fazer o acesso à conta, 
não ficando cópia das mensagens acessadas nos 
servidor.  
d) Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar 
se uma máquina está ou não no ar, e até mesmo 
obter o endereço IP dessa máquina.  
e) O uso do modelo OSI permite uma melhor 
interconexão entre os diversos protocolos de 
redes, que são estruturados em sete camadas, 
divididas em três grupos: entrada, 
processamento e saída.  
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332 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Com relação à Internet, a intranet e a redes de 
computadores, assinale a opção correta.  
a) Diversas redes locais, assim como a Internet, 
utilizam o protocolo de comunicação TCP/IP.  
b) LAN é o nome dado a redes que conectam 
computadores localizados a distâncias muito 
longas, da ordem de milhares de quilômetros.  
c) Nas redes Wi-Fi, todos os computadores estão 
conectados por meio de fibras ópticas, utilizando 
um servidor denominado hub.  
d) O serviço denominado Telnet permite o 
acesso de páginas web contedo texto, hiperlinks 
e elementos gráficos, de forma similar às páginas 
visualizadas no Internet Explorer e no Mozilla 
Firefox.  
e) Intranet é um termo específico usado para 
denominar o tipo de rede que contém um número 
máximo de 5 computadores interligados.  
 
333 - CESPE - 2010 - MS - TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE  
Julgue os próximos itens, a respeito da 
Internet e da intranet.  
A Internet funciona a partir de um modelo 
cliente/servidor, em que servidores são os 
usuários que produzem informações 
(documentos, imagens, programas) e os clientes 
são os provedores de acesso que contratam as 
empresas de telecomunicação para oferecerem 
serviços de conexão à rede. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
334 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Com relação à Internet, assinale a opção 
correta. 
a) A URL é o endereço físico de uma máquina na 
Internet, pois, por esse endereço, determina-se a 
cidade onde está localizada tal máquina.  
b) O SMTP é um serviço que permite a vários 
usuários se conectarem a uma mesma máquina 
simultaneamente, como no caso de salas de 
bate-papo.  
c) O servidor Pop é o responsável pelo envio e 
recebimento de arquivos na Internet.  
d) Quando se digita o endereço de uma página 
web, o termo http significa o protocolo de acesso 
a páginas em formato html, por exemplo.  

e) O protocolo ftp é utilizado quando um usuário 
de correio eletrônico envia uma mensagem com 
anexo para outro destinatário de correio 
eletrônico.  
 
335 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Com relação a conceitos de Internet e 
intranet, assinale a opção correta. 
a) Domínio é o nome dado a um servidor que 
controla a entrada e a saída de conteúdo em uma 
rede, como ocorre na Internet.  
b) A intranet só pode ser acessada por usuários 
da Internet que possuam uma conexão http, ao 
digitarem na barra de endereços do navegador: 
http://intranet.com.  
c) Um modem ADSL não pode ser utilizado em 
uma rede local, pois sua função é conectar um 
computador à rede de telefonia fixa.  
d) O modelo cliente/servidor, em que uma 
máquina denominada cliente requisita serviços a 
outra, denominada servidor, ainda é o atual 
paradigma de acesso à Internet.  
e) Um servidor de páginas web é a máquina que 
armazena os nomes dos usuários que possuem 
permissão de acesso a uma quantidade restrita 
de páginas da Internet.  
 
336 - CESPE - 2010 - DPU - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
página eletrônica, assinale a opção correta com 
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relação ao uso do Internet Explorer (IE) da 
Microsoft. 
a) Após se digitar o endereço de uma página a 

ser acessada, o botão permite conferir se 
esse endereço está ou não correto.  

b) A partir do menu do IE, é possível 
visualizar qualquer página que esteja arquivada 
no sítio que se está acessando no momento, e 
não apenas a página inicial (homepage).  
c) Para se acessar determinado sítio, é 
necessário inserir seu endereço na barra de 
endereços, ou então, utilizando-se de um 
mecanismo de busca (conforme o da figura 
mostrada), buscar um local por palavra-chave ou 
então por um nome específico do sítio desejado 
ou de seu conteúdo.  
d) A figura acima apresenta a página principal do 
sítio Google, que pode ser utilizado para 
pesquisas na Internet, caso o computador esteja 
conectado, ou permite a busca de informações 
localmente, se o computador do usuário não 
estiver conectado à rede.  

e) O botão disponibiliza 
funcionalidades que permitem visualizar uma lista 
de páginas mais acessadas pelo IE na Internet.  
 
337 - CESPE - 2010 - DPU - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Assinale a opção correta a respeito de 
conceitos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet. 
a) A Internet é financiada pelo custo do envio de 
mensagens eletrônicas, as quais são 
contabilizadas pelos provedores de acesso à 
Internet e repassadas para o usuário a partir da 
sua conta telefônica, doméstica ou empresarial.  
b) Para acesso a uma rede de comunicação por 
meio de uma linha telefônica ou de um sistema 
de TV a cabo, é necessário o uso do 
equipamento denominado modem.  
c) Tanto o Internet Explorer como o Google 
Chrome permitem a edição e alteração de 
arquivo no formato html ou htm.  
d) Para que os dados trafeguem facilmente na 
Internet, utilizam-se apenas os protocolos TCP/IP 
para acesso à rede, e envio de e-mail e arquivos.  
e) Por questões de segurança do computador, 
uma mensagem de correio eletrônico somente 

pode ser aberta se houver software antivírus 
instalado na máquina.  
 
338 - CESPE - 2010 - DPU - ECONOMISTA  
Assinale a opção correta a respeito de 
conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet. 
a) Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar 
se uma máquina está ou não no ar, e até mesmo 
obter o endereço IP dessa máquina.  
b) O uso do modelo OSI permite uma melhor 
interconexão entre os diversos protocolos de 
redes, que são estruturados em sete camadas, 
divididas em três grupos: entrada, 
processamento e saída.  
c) O correio eletrônico é um serviço de troca de 
mensagens de texto, que podem conter arquivo 
anexado. Esse serviço utiliza um protocolo 
específico denominado FTP.  
d) Um modem ADSL é um equipamento que 
permite que uma linha telefônica seja 
compartilhada simultaneamente por tráfego 
analógico de voz e outro digital de dados.  
e) Se a conta de e-mail está localizada em um 
servidor do tipo Exchange Server, quando o 
usuário acessar as suas mensagens, elas são 
automaticamente baixadas para a máquina 
usada pelo usuário para fazer o acesso à conta, 
não ficando cópia das mensagens acessadas nos 
servidor.  
 
339 - CESPE - 2010 - DPU - ASSISTENTE 
SOCIAL  
Assinale a opção correta a respeito de 
conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet. 
a) O uso do modelo OSI permite uma melhor 
interconexão entre os diversos protocolos de 
redes, que são estruturados em sete camadas, 
divididas em três grupos: entrada, 
processamento e saída.  
b) O correio eletrônico é um serviço de troca de 
mensagens de texto, que podem conter arquivo 
anexado. Esse serviço utiliza um protocolo 
específico denominado FTP.  
c) Um modem ADSL é um equipamento que 
permite que uma linha telefônica seja 
compartilhada simultaneamente por tráfego 
analógico de voz e outro digital de dados.  
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d) Se a conta de e-mail está localizada em um 
servidor do tipo Exchange Server, quando o 
usuário acessar as suas mensagens, elas são 
automaticamente baixadas para a máquina 
usada pelo usuário para fazer o acesso à conta, 
não ficando cópia das mensagens acessadas nos 
servidor.  
e) Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar 
se uma máquina está ou não no ar, e até mesmo 
obter o endereço IP dessa máquina.  
 
340 - CESPE - 2010 - CAIXA - ADVOGADO  
A respeito de conceitos e modos de utilização 
de tecnologias associadas à Internet e à 
intranet, assinale a opção correta. 
a) O navegador Internet Explorer permite fazer 
downloads de arquivos e salvá-los em pastas e 
subpastas do disco rígido no computador local. 
b) A utilização do Outlook Express tem a 
vantagem, em relação ao Microsoft Outlook, de 
não necessitar de configuração prévia para o 
envio e recebimento de mensagens de correio 
eletrônico. 
c) Para se fazer upload de um arquivo 
armazenado no disco rígido do computador, é 
necessário anexar o arquivo a uma mensagem 
do cliente de e-mail. 
d) Um arquivo que for recebido em anexo a uma 
mensagem de correio eletrônico pode ser 
armazenado em uma pasta qualquer do disco 
rígido do computador, desde que o nome do 
referido arquivo não seja alterado. 
e) Na intranet, os arquivos são armazenados em 
servidores localizados fisicamente na empresa; 
enquanto, na Internet, os arquivos são 
armazenados em servidores externos.  
 
341 - CESPE - 2010 - DPU - TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Assinale a opção correta a respeito de 
conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet.  
a) O correio eletrônico é um serviço de troca de 
mensagens de texto, que podem conter arquivo 
anexado. Esse serviço utiliza um protocolo 
específico denominado FTP.  
b) Um modem ADSL é um equipamento que 
permite que uma linha telefônica seja 
compartilhada simultaneamente por tráfego 
analógico de voz e outro digital de dados.  

c) Se a conta de e-mail está localizada em um 
servidor do tipo Exchange Server, quando o 
usuário acessar as suas mensagens, elas são 
automaticamente baixadas para a máquina 
usada pelo usuário para fazer o acesso à conta, 
não ficando cópia das mensagens acessadas nos 
servidor.  
d) Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar 
se uma máquina está ou não no ar, e até mesmo 
obter o endereço IP dessa máquina.  
e) O uso do modelo OSI permite uma melhor 
interconexão entre os diversos protocolos de 
redes, que são estruturados em sete camadas, 
divididas em três grupos: entrada, 
processamento e saída.  
 
342 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Com relação à Internet, a intranet e a redes de 
computadores, assinale a opção correta.  
a) Diversas redes locais, assim como a Internet, 
utilizam o protocolo de comunicação TCP/IP.  
b) LAN é o nome dado a redes que conectam 
computadores localizados a distâncias muito 
longas, da ordem de milhares de quilômetros.  
c) Nas redes Wi-Fi, todos os computadores estão 
conectados por meio de fibras ópticas, utilizando 
um servidor denominado hub.  
d) O serviço denominado Telnet permite o 
acesso de páginas web contedo texto, hiperlinks 
e elementos gráficos, de forma similar às páginas 
visualizadas no Internet Explorer e no Mozilla 
Firefox.  
e) Intranet é um termo específico usado para 
denominar o tipo de rede que contém um número 
máximo de 5 computadores interligados.  
 
343 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos relacionados a redes de 
computadores, a intranet e à Internet, assinale 
a opção correta.  
a) Uma característica das redes do tipo VPN 
(virtual private networks) é que elas nunca devem 
usar criptografia, devido a requisitos de 
segurança e confidencialidade.  
b) Uma intranet é uma rede corporativa interna 
que permite a interligação de computadores de 
empresas. Devido aos requisitos mais estritos de 
segurança, as intranets não podem utilizar 
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tecnologias que sejam empregadas na Internet, 
como, por exemplo, o protocolo TCP/IP.  
c) O programa WinZip pode permitir a 
compactação de arquivos e programas, fazendo 
com que ocupem menor espaço de memória. É 
comum o uso desse programa para diminuir o 
tamanho de arquivos que são enviados como 
anexos em mensagens de correio eletrônico.  
d) Os arquivos denominados cookies, também 
conhecidos como cavalos de tróia, são vírus de 
computador, com intenção maliciosa, que se 
instalam no computador sem a autorização do 
usuário, e enviam, de forma automática e 
imperceptível, informações do computador 
invadido.  
e) Os programas denominados worm são, 
atualmente, os programas de proteção contra 
vírus de computador mais eficazes, protegendo o 
computador contra vírus, cavalos de tróia e uma 
ampla gama de softwares classificados como 
malware.  
 
344 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos relacionados a redes de 
computadores, a intranet e à Internet, assinale 
a opção correta. 
a) Uma característica das redes do tipo VPN 
(virtual private networks) é que elas nunca devem 
usar criptografia, devido a requisitos de 
segurança e confidencialidade. 
b) Uma intranet é uma rede corporativa interna 
que permite a interligação de computadores de 
empresas. Devido aos requisitos mais estritos de 
segurança, as intranets não podem utilizar 
tecnologias que sejam empregadas na Internet, 
como, por exemplo, o protocolo TCP/IP.  
c) O programa WinZip pode permitir a 
compactação de arquivos e programas, fazendo 
com que ocupem menor espaço de memória. É 
comum o uso desse programa para diminuir o 
tamanho de arquivos que são enviados como 
anexos em mensagens de correio eletrônico. 
d) Os arquivos denominados cookies, também 
conhecidos como cavalos de tróia, são vírus de 
computador, com intenção maliciosa, que se 
instalam no computador sem a autorização do 
usuário, e enviam, de forma automática e 
imperceptível, informações do computador 
invadido. 

e) Os programas denominados worm são, 
atualmente, os programas de proteção contra 
vírus de computador mais eficazes, protegendo o 
computador contra vírus, cavalos de tróia e uma 
ampla gama de softwares classificados como 
malware.  
 
345 - CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Acerca dos meios físicos de transmissão de 
dados, elementos de interconexão e modelos 
de referência OSI e arquitetura TCP/IP, julgue 
os itens a seguir. 
O protocolo ICMP é exemplo de protocolo da 
camada de aplicação.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
346 - CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
O desempenho da Internet e das redes de 
comunicação corporativas está fortemente 
atrelado à eficiência dos algoritmos de 
roteamento, dos equipamentos de comutação 
e dos protocolos 
da camada de rede. Acerca desse assunto, 
julgue os itens subsequentes. 
A comutação por memória é um mecanismo 
eficiente para resolver o problema de bloqueio de 
cabeça de fila em roteadores.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
347 - CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
O campo TOS (type of service) no datagrama 
IP é composto por 8 bits.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
348 - CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Os protocolos de roteamento inter-AS 
(sistema autônomo) e intra-AS devem utilizar 
as mesmas políticas de encaminhamento de 
pacotes, protocolo e algoritmo de roteamento, 
para manter a compatibilidade e consistência 
dos fluxos de pacotes.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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349 - CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
O cabeçalho do datagrama IP (quadro) possui 
normalmente 340 bits.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
350 - CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
O endereço físico, também conhecido como 
endereço MAC, compreende 48 bits.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
351 - CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
O endereço IP 221.18.24.128/24 compreende 
24 bits para endereçamento de interfaces de 
rede, sendo possível endereçar até 224 

interfaces.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
352 - CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
A tarefa de encontrar um endereço de host, 
tendo sido fornecido um endereço IP, não é 
obrigatoriamente realizada pelo protocolo 
DNS (domain name service).  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
353 - CESPE - 2009 - ANAC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
A respeito de fundamentos de computação, 
julgue os itens seguintes. 
Intranet é uma rede de computadores interna à 
organização e mantida com a finalidade de 
possibilitar o compartilhamento de dados e 
informações, agilizando o trabalho e reduzindo 
custos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
354 - CESPE - 2009 - PC-PB - AGENTE DE 
INVESTIGAÇÃO E AGENTE DE POLÍCIA  
Assinale a opção correta com relação a 
conceitos de Internet. 
a) A tecnologia WWWD (world wide web duo) 
substituirá a WWW, acrescentando realidade 
virtual e acesso ultrarrápido. 
b) HTTPS é um protocolo que permite fazer 
upload de arquivos, para serem disponibilizados 
na Internet. 

c) Para se disponibilizar arquivo de dados na 
Internet, é necessário comprimir os dados por 
meio do aplicativo ZIP. 
d) O MP3 utiliza uma técnica de compressão de 
áudio em que a perda de qualidade do som não 
é, normalmente, de fácil percepção pelo ouvido 
humano. 
e) Para se transferir um texto anexado a um e-
mail, deve-se utilizar aplicativo PDF.  
 
355 - CESPE - 2009 - TRE-MA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos relacionados à Internet e 
intranet, assinale a opção correta.  
a) A Internet é uma rede mundial de 
computadores, administrada pelo governo norte-
americano, para disponibilizar informações do 
mundo inteiro.  
b) Intranet é a mesma coisa que Internet, só que 
ela foi criada para ser acessada apenas por 
usuários externos a determinada instituição.  
c) Para se acessar a Internet, basta ter um 
computador conectado na rede elétrica, pois, 
com o advento das redes sem fio, atualmente 
não são mais necessários cabos ou fios de 
telefonia para o acesso.  
d) Fazer parte da Internet significa usufruir de 
diversos serviços, como correio eletrônico, 
acesso a conteúdo livre ou pago, sendo 
necessário, para tanto, utilizar o protocolo 
TCP/IP.  
e) O endereço www.minhaempresa.com.br 
identifica uma intranet que só pode ser acessada 
por usuários comerciais no Brasil.  
 
356 - CESPE - 2009 - TRE-MA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Quanto aos conceitos de Internet e intranet, 
assinale a opção correta.  
a) VPN, firewall e serviços de criptografia são 
recursos especiais que agregam segurança no 
acesso à Internet.  
b) O protocolo FTP permite o envio e 
recebimento de mensagens de e-mail entre 
usuários da Internet por meio de programas de 
correio eletrônico.  
c) O acesso discado à Internet é feito via linha 
telefônica, sem a necessidade de uma empresa 
ou provedor de acesso, dada a facilidade de se 
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ter disponível uma ampla rede de telefonia nas 
grandes cidades.  
d) O ISP (Internet Service Provider) é a 
instituição que regula o fornecimento de 
endereços web no mundo para a criação de 
novos sítios da Internet.  
e) As intranets podem oferecer os mesmos 
serviços que a Internet, como transferência de 
arquivos e acesso a páginas HTML; entretanto, 
devido ao fato de que seus usuários se conectam 
em uma área restrita, geralmente institucional, as 
intranets não utilizam o protocolo TCP/IP.  
 
357 - CESPE - 2009 - MDS - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Com relação a conceitos e aplicações para 
Internet e intranet, bem como a organização e 
o gerenciamento de informações, arquivos, 
pastas e programas, julgue os itens que se 
seguem. 
O uso do correio eletrônico na Internet e na 
intranet exige a instalação de um protocolo de 
comunicação básico que também é utilizado para 

acesso às páginas web e aos sítios de 
transferência de arquivos de FTP.  
( ) Certo   ( ) Errado  
  
 
358 - CESPE - 2009 - MDS - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
A URL é um identificador de endereços 
utilizado pelos diversos hospedeiros de 
páginas na Internet. Vários hospedeiros de 
páginas podem ter a mesma URL, o que 
facilita a dedução e, portanto, o acesso do 
usuário a um sítio.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
359 - CESPE - 2009 - MDS - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
As empresas de TV por assinatura a cabo 
oferecem a opção de conexão à Internet por 
meio de redes locais com tecnologia ADSL, o 
que permite o acesso e o uso dos serviços 
correntes disponíveis para essa tecnologia.  
( ) Certo   ( ) Errado  

 



 

 

 

 

67 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

360 - CESPE - 2009 - SECONT-ES - AUDITOR DO ESTADO 

 
 
A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer (IE) com uma página web sendo acessada. 
Considerando essa figura, julgue 
os próximos itens, acerca da Internet, sistema operacional e aplicativos no ambiente Windows. 

Na estrutura de diretórios ilustrada a seguir, criada no Windows Explorer, se a pasta  for 

excluída, os arquivos na pasta serão  mantidos no computador em uso, na unidade C. 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
361 - CESPE - 2009 - PC-PB - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
Assinale a opção correta com relação a 
conceitos de Internet.  

a) A tecnologia WWWD (world wide web duo) 
substituirá a WWW, acrescentando realidade 
virtual e acesso ultrarrápido.  
b) HTTPS é um protocolo que permite fazer 
upload de arquivos, para serem disponibilizados 
na Internet.  
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c) Para se disponibilizar arquivo de dados na 
Internet, é necessário comprimir os dados por 
meio do aplicativo ZIP.  
d) O MP3 utiliza uma técnica de compressão de 
áudio em que a perda de qualidade do som não 
é, normalmente, de fácil percepção pelo ouvido 
humano.  
e) Para se transferir um texto anexado a um e-
mail, deve-se utilizar aplicativo PDF.  
 
362 - CESPE - 2009 - ANATEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
A respeito da Internet e de intranets, julgue os 
itens subsequentes. 
As intranets possuem as características e 
fundamentos semelhantes aos da Internet e 
baseiam-se no mesmo conjunto de protocolos 
utilizados na Internet. Entre outros, são exemplos 
de protocolos para intranets: transmission control 
protocol (TCP) e internet protocol (IP).  
( ) Certo   ( ) Errado  
  
363 - CESPE - 2009 - ANATEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
A respeito da Internet e de intranets, julgue os 
itens subsequentes. 
As máquinas na Internet comunicam-se entre si 
por meio do conjunto de protocolos TCP/IP, o 
qual permite que sistemas heterogêneos operem 
por meio de redes inteiramente diversas. O 
domain name system (DNS) pode ser 
compreendido como um esquema de atribuição 
de nomes que possui estrutura hierárquica e 
natureza distribuída.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
364 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Com relação à Internet, assinale a opção 
correta.  
a) O cliente de e-mail consiste em um programa 
que permite acesso à caixa postal do usuário de 
correio eletrônico; para essa atividade, dispensa-
se o servidor. 
b) Uma VPN é uma rede virtual privada utilizada 
como alternativa segura para usuários que não 
desejam utilizar a Internet. 
c) VoIP é uma tecnologia atualmente promissora 
que, ao otimizar o uso da linha telefônica 
residencial ou empresarial, permite a realização 

de ligações telefônicas em tempo real e com 
baixo custo. 
d) A Internet emprega o modelo de comunicação 
cliente-servidor. 
e) Denomina-se domínio da Internet o servidor 
que contém as informações que se deseja 
acessar para diversas finalidades, tais como 
correio eletrônico, transferência de arquivos, 
acesso à Web etc.  
 
365 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Com relação aos aplicativos para acesso à 
Internet, assinale a opção que apresenta 
apenas navegadores web. 
a) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozzila 
Firefox, Opera 
b) Thunderbird, Netscape Navigator, Internet 
Explorer, Outlook 
c) Opera, Internet Explorer, Painel de Controle, 
Mozzila Firefox 
d) Outlook Express, Internet Explorer, Netscape 
Navigator, Internet Explorer 
e) Windows Explorer, Internet Explorer, 
Thunderbird, Mozzila Firefox, Outlook  
 

FERRAMENTAS DE BUSCA 

 
366 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens de 42 a 45, referentes a redes 
de computadores. 
Ao se digitar o argumento de pesquisa tre -
(minas gerais) no bing, serão localizadas as 
páginas que contenham o termo “tre” e excluídas 
as páginas que apresentem o termo “minas 
gerais”. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
367 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Caso se digite, na caixa de pesquisa do 
Google, o argumento “crime eleitoral” 
site:www.tre-rj.gov.br, será localizada a 
ocorrência do termo “crime eleitoral”, 
exatamente com essas palavras e nessa 
mesma ordem, apenas no sítio www.tre-
rj.gov.br. 
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( ) Certo   ( ) Errado  
 
368 - CESPE - 2012 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
Julgue os itens de 22 a 26, referentes a 
sistemas operacionais, redes, browsers e 
aplicativos de uso diário. 
No Google, ao se pesquisar financiamento carro-
usado, o sítio retornará páginas que contenham 
os termos financiamentoecarro e que não 
apresentem a palavra usado. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
369 - CESPE - 2012 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
Com relação a noções básicas de informática, 
julgue os itens que se seguem. 
O Google contém um software que permite ao 
usuário encontrar e gerenciar arquivos em sua 
própria máquina, a exemplo do que o Windows 
Explorer faz; no entanto, permite o acesso geral 
na Internet apenas a páginas e arquivos 
armazenados e liberados pelos proprietários. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
370 - CESPE - 2012 - TJ-RR - NÍVEL 
SUPERIOR  
Acerca de Internet, julgue os próximos itens. 
No campo apropriado do sítio de buscas do 
Google, para se buscar um arquivo do tipo .pdf 
que contenha a palavra tjrr, deve-se digitar os 
seguintes termos: tjrr filetype:pdf. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
371 - CESPE - 2011 - AL-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
O Google, uma ferramenta de busca de dados 
na Internet, possui diversas funcionalidades 
para restrição de uma pesquisa. Suponha que 
um usuário deseje pesquisar determinada 
frase exata, por exemplo, minha frase exata, e 
que essa pesquisa seja feita apenas no sítio 
do CESPE (www.cespe.unb.br). Assinale a 
opção que equivale à restrição necessária 
para que essa pesquisa seja executada 
corretamente. 
a) all: “minha frase exata” inip:www.cespe.unb.br  
b) “minha frase exata” site:www.cespe.unb.br  
c) +minha frase exata siteall:www.cespe.unb.br  
d) -minha “frase exata” site:www.cespe.unb.br  

e) site: “minha frase exata in www.cespe.unb.br”  
 
372 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Com relação a segurança, protocolos, 
ferramentas e procedimentos utilizados na 
Internet, julgue os próximos itens.  
O Google, uma das ferramentas de pesquisa 
mais utilizadas na atualidade, possibilita a 
realização de pesquisas avançadas. A busca de 
arquivos no formato PDF, por exemplo, pode ser 
realizada por meio da utilização do comando 
filetype:pdf juntamente com os argumentos de 
busca.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
373 - CESPE - 2009 - TRE-MA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com relação às ferramentas de busca na 
Internet, assinale a opção correta.  
a) O Google é uma ferramenta de busca para 
acesso a páginas indexadas pelo sítio Wikipedia 
em qualquer idioma.  
b) As ferramentas de busca disponíveis na 
Internet evoluíram para permitir o acesso aos 
arquivos armazenados em máquinas pessoais de 
todos os usuários que estejam, no momento da 
busca, conectados à rede.  
c) As opções avançadas de busca do Google 
permitem a combinação de diversas palavras 
para formar um nome, seja com todas as 
palavras informadas no campo de busca, seja 
com qualquer uma das palavras ou até sem uma 
palavra específica que se deseja utilizar para 
filtrar a pesquisa.  
d) O Mozzila é uma ferramenta de busca 
avançada na Internet que oferece acesso a 
páginas que não são apresentadas pelo Google.  
e) Na opção de páginas em português do 
Google, o usuário poderá ter acesso apenas a 
conteúdos disponíveis no domínio .pt, de 
Portugal.  
 
374 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos 
e modos de utilização da Internet e de 
intranets, assim como a conceitos básicos de 
tecnologia e segurança da informação. 
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No sítio web google.com.br, se for realizada 
busca por "memórias póstumas" - com aspas 
delimitando a expressão memórias póstumas -, 
o Google irá realizar busca por páginas da Web 
que contenham a palavra memórias ou a palavra 
póstumas, mas não necessariamente a 
expressão exata memórias póstumas. Mas se a 
expressão memórias póstumas não foi 
delimitada por aspas, então o Google irá buscar 
apenas as páginas que contenham exatamente a 
expressão memórias póstumas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
375 - CESPE - 2010 - TRE-BA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de navegação, correio eletrônico, 
grupos de discussão e ferramentas de busca 
e pesquisa na Internet, julgue os itens que se 
seguem.  
Uma das formas de busca de informações na 
Internet utilizando os sítios de busca, como o 
Google, é por meio da utilização de operadores 
booleanos, os quais podem variar dependendo 
da ferramenta de busca utilizada.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
376 - CESPE - 2009 - PC-RN - ESCRIVÃO DE 
POLÍCIA CIVIL  
Google é um serviço que permite a realização 
de buscas avançadas por meio da 
combinação de resultados ou da inclusão de 
palavras-chave. A busca por uma expressão 
inteira, por exemplo, delegado de polícia, no 
Google pode ser feita a partir da digitação do 
trecho 
a) (delegado de polícia)  
b) {delegado de polícia}  
c) \*delegado de polícia*/  
d) “delegado de polícia”  
e) delegado_de_polícia  
 
377 - CESPE - 2009 - PC-RN - DELEGADO DE 
POLÍCIAL  
Google é um serviço que permite a realização 
de buscas avançadas por meio da 
combinação de resultados ou da inclusão de 
palavras-chave. A busca por uma expressão 
inteira, por exemplo, delegado de polícia, no 
Google pode ser feita a partir da digitação do 
trecho 

a) (delegado de polícia)  
b) {delegado de polícia}  
c) \*delegado de polícia*/  
d) "delegado de polícia"  
e) _delegado_de_polícia  
 
378 - CESPE - 2008 - STF - ANALISTA 
JUDICIÁRIO 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Internet 
Explorer 7 (IE7), na qual é exibida parte de 
uma página da Web. Com relação a essa 
janela, ao IE7 e a conceitos relacionados à 
Internet e(ou) a 
intranet, julgue os itens que se seguem. 
Ao se digitar, no campo específico para inclusão 
de palavras para pesquisa, as palavras Supremo 

Tribunal e se clicar o botão  , 
será iniciada uma busca por páginas que 
contenham a expressão exata, mas não páginas 
que contenham as duas palavras na ordem 
invertida - Tribunal Supremo.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
379 - CESPE - 2009 - POLÍCIA FEDERAL –  

 
 
A figura acima mostra a parte superior de uma 
janela do Internet Explorer 7 (IE7), em 
execução em um computador com sistema 
operacional Windows Vista, em que a página 
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da Web http://www.google.com.br está sendo 
acessada. Com relação a essa janela, ao IE7 e 
a conceitos de Internet, julgue os itens que se 
seguem.  
O Google é um instrumento de busca que pode 
auxiliar a execução de diversas atividades, como, 
por exemplo, pesquisas escolares.  
( ) Certo   ( ) Errado  

CORREIO ELETRÔNICO 

380 - CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Em relação a ferramentas de navegação e 
correio eletrônico, além de redes sociais, 
julgue os itens subsequentes. 
Na rede social conhecida como Via6, o usuário 
poderá compartilhar informações e dados — 
como vídeos, artigos, notícias e apresentações 
— com outros usuários que fazem parte dos seus 
contatos. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
381 - CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
No Microsoft Outlook Express é possível realizar 
configuração para ler emails em mais de um 
provedor. Todavia, novas mensagens, recebidas 
após essa configuração, ficam necessariamente 
misturadas na pasta denominada caixa de 
entrada dos referidos servidores. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
382 - CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue os itens seguintes, relativos a 
conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de Internet. 
Tanto o Microsoft Outlook e o Mozilla 
Thunderbird quanto o Gmail são exemplos de 
ferramentas de correio eletrônico que permitem o 
acesso a mensagens por meio de sítios web. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
383 - CESPE - 2011 - CBM-DF - BOMBEIRO 
A respeito de conceitos básicos e ferramentas 
de uso comum na Internet, julgue os itens 
seguintes. 
Quando se usa o software Mozilla Thunderbird, a 
leitura de alimentadores de notícias (feeds) não 

pode ser feita utilizando- se o padrão RSS 
(Really Simple Syndication).  
( ) Certo   ( ) Errado 
 
384 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
A respeito do conceito de redes de 
computadores, julgue os itens subsecutivos. 
O Thunderbird 13 permite a realização de 
pesquisa na web a partir do próprio programa. 
Um exemplo é a pesquisa por termos, presentes 
no conteúdo de um email. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
385 - CESPE - 2012 - TJ-RR - NÍVEL 
SUPERIOR  
Com relação aos softwares Microsoft 
Windows, Mozilla Thunderbird 2 e BrOffice 
Calc, julgue os itens seguintes. 
Em pastas de pesquisas do Mozilla Thunderbird 
2, as mensagens podem ser agrupadas por 
remetente, assunto ou data, bem como podem 
ser ordenadas pelas datas. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
386 - CESPE - 2012 - TJ-RR - NÍVEL MÉDIO  
Em relação a conceitos, programas de 
navegação e aplicativos da Internet e intranet, 
programas de correio eletrônico, redes 
sociais e computação na nuvem, julgue os 
itens que se seguem. 
Para habilitar o Mozilla Thunderbird a receber o 
correio de todas as contas, no momento em que 
é iniciado, deve-se adicionar ao arquivo user.js o 
comando 
user_pref("mail.check_all_imap_folder_for_new", 
true) 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
387 - CESPE - 2012 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Considerando o acesso a uma intranet por 
meio de uma estação Windows7 para 
navegação e uso de correio eletrônico do tipo 
webmail, julgue ositens que se seguem. 
Na utilização de uma interface webmail para 
envio e recebimento de correio eletrônico, é boa 
prática de segurança por parte do usuário 
verificar o certificado digital para conexão https 
do webmail em questão. 
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( ) Certo   ( ) Errado  
 
388 - CESPE - 2012 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Por meio do software Microsoft Outlook pode-
se acessar o serviço de correio eletrônico, 
mediante o uso de certificado digital, para 
abrir a caixa postal do usuário de um servidor 
remoto. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
389 - CESPE - 2008 - TST - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação a Internet, correio eletrônico e 
navegadores da Internet, julgue os itens 
seguintes. 
O Mozilla Thunderbird é um navegador da 
Internet que apresenta funcionalidades similares 
às do Internet Explorer 6, entretanto é 
incompatível com o sistema operacional Windows 
XP. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
390 - CESPE - 2008 - TST - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação a Internet, correio eletrônico e 
navegadores da Internet, julgue os itens 
seguintes. 
Caso um usuário envie uma mensagem de 
correio eletrônico e deseje que ela não possa ser 
lida por alguém que, por algum meio, a 
intercepte, ele deve se certificar que nenhum 
processo de criptografia seja usado para codificá-
la. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
391 - CESPE - 2011 - IFB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
A respeito de navegadores de Internet e 
aplicativos de correio eletrônico, julgue os 
próximos itens. 
O programa Thunderbird não permite o envio de 
arquivos anexados às mensagens de email.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
392 - CESPE - 2007 - TRE-AP - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos e tecnologias 
relacionados à Internet e a correio eletrônico, 
assinale a opção correta. 

a) IP é um serviço da Internet que possibilita o 
envio de correspondências eletrônicas com 
arquivos anexos. 
b) Para se colocar uma página na Internet, é 
necessário ser assinante de um provedor de 
acesso, bem como de um servidor de serviços de 
download HTTP (hypertext transfer protocol). 
c) O WWW (world wide web) é um sistema de 
servidores da Internet que usa o protocolo HTTP 
para transmitir documentos formatados em HTML 
(hypertext mark-up language). 
d) Spam é um e-mail de alta prioridade e com 
assinatura digital, o que garante a integridade e a 
confidencialidade dos dados enviados. 
e) Para receber e-mails, é necessário um 
aplicativo de navegação configurado com a conta 
do usuário e que utilize os protocolos POP e 
FTP.  
 
393 - CESPE - 2011 - TJ-ES - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
Com relação à instalação, à configuração e ao 
suporte de aplicativos, julgue os itens a 
seguir. 
Entre os recursos do Outlook Express, inclui-se o 
que define regras de recebimento de mensagens, 
possibilitando informar condições e ações.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
380 - CESPE - 2011 - TJ-ES - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
Ao passo que, na configuração de contas no 
Thunderbird, é necessário informar o servidor 
de Squid, na configuração do Outlook 
Express, é necessário informar o servidor de 
SMTP.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
381 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Com relação a conceitos, tecnologias e 
serviços associados à Internet, assinale a 
opção correta.  
a) O Mozilla Firefox é um navegador web que 
permite o acesso a conteúdo disponibilizado em 
páginas e sítios da Internet.  
b) O Microsoft Office Access é um tipo de firewall 
que impede que redes de computadores que 
façam parte da Internet sejam invadidas.  



 

 

 

 

73 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

c) Serviços de webmail consistem no uso 
compartilhado de software de grupo de discussão 
instalado em computador pertencente a uma rede 
local (LAN) para uso exclusivo, e em segurança, 
dos computadores pertencentes a essa LAN.  
d) Na conexão denominada banda larga, para 
que usuários residenciais tenham acesso a 
recursos da Internet, exige-se o uso de cabos 
ópticos entre as residências dos usuários e seus 
provedores de Internet.  
e) O protocolo TCP/IP é utilizado na Internet para 
operações de transferência de arquivos quando 
se deseja garantir segurança sem o uso de 
software antivírus.  
 
382 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Assinale a opção em que a expressão 
apresentada possui estrutura correta de 
endereço de correio eletrônico.  
a) servidor:br.usuario.edu  
b) usuario@servidor.org.br  
c) usuario/servidor/com/br  
d) servidor#usuario.org  
e) usuario&servidor.gov.br  
 
383 - CESPE - 2011 - CORREIOS - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os próximos itens, relativos aos 
modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados à Internet. 
 
O email, tal como o serviço de correio 
convencional, é uma forma de comunicação 
síncrona. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
384 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Com relação a mensagens de correio 
eletrônico, assinale a opção correta. 
a) Para um usuário de nome Jorge que trabalhe 
em uma empresa comercial brasileira 
denominada Fictícia, estará correta a estrutura de 
endereço de email @bra.com.ficticia.jorge.  
b) O Microsoft Office não possui aplicativo que 
permita ao usuário lidar com mensagens de 
correio eletrônico.  

c) O recurso Cc (cópia carbono) permite o envio 
de cópia de uma mensagem de correio eletrônico 
a múltiplos destinatários.  
d) Só é possível enviar cópias de mensagens de 
correio eletrônico a múltiplos usuários caso todos 
eles tenham acesso à lista de todos os que 
receberão cópias.  
e) O programa Outlook Express 2003 possibilita a 
visualização de mensagens de correio eletrônico, 
mas não, a criação e o envio de mensagens.  
 
385 - CESPE - 2010 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção que apresenta um protocolo 
responsável pelo envio de mensagens 
eletrônicas na Internet. 
a) UDP  
b) POP3  
c) SNMP  
d) SMTP  
e) RTP  
 
386 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos 
e modos de utilização da Internet e de 
intranets, assim como a conceitos básicos de 
tecnologia e segurança da informação. 
O protocolo SMTP permite que sejam enviadas 
mensagens de correio eletrônico entre usuários. 
Para o recebimento de arquivos, podem ser 
utilizados tanto o protocolo Pop3 quanto o IMAP.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
387 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Se um usuário enviar um email para outro 
usuário e usar o campo cc: para enviar cópias 
da mensagem para dois outros destinatários, 
então nenhum destinatário que receber a 
cópia da mensagem saberá quais outros 
destinatários também receberam cópias.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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388 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
O serviço que, oferecido via Internet, 
disponibiliza recursos para a criação, o envio 
e a leitura de mensagens de correio eletrônico 
para os usuários é o de 
a) salas de bate-papo.  
b) webmail.  
c) leilão eletrônico.  
d) Internet banking.  
e) rádio online.  
 
389 - CESPE - 2009 - PC-RN - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
O envio e o recebimento de mensagens de 
correio eletrônico contendo documentos e 
imagens anexos podem ser realizados por 
meio do software 
a) Microsoft Publisher.  
b) Hyper Terminal.  
c) Skype.  
d) Adobe Acrobat.  
e) Microsoft Outlook.  
 
390 - CESPE - 2010 - TRE-BA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de navegação, correio eletrônico, 
grupos de discussão e ferramentas de busca 
e pesquisa na Internet, julgue os itens que se 
seguem.  
Ao verificar a caixa postal de correio eletrônico, 
na realidade, o usuário acessa o servidor central 
de e-mail da Internet, chamado de cliente de e-
mail, o qual direciona as mensagens que 
possuem o endereço do usuário reconhecido por 
sua senha pessoal e intransferível.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
391 - CESPE - 2010 - ABIN - OFICIAL TÉCNICO 
DE INTELIGÊNCIA  
Acerca do uso de ferramentas, técnicas e 
aplicativos para a Internet e intranet, julgue os 
itens que se seguem. 
A utilização dos padrões de correio eletrônico 
implica a geração automática, pelo IMAP 
(Internet message access protocol), de uma 
assinatura digital, que pode ser verificada pelo 
destinatário. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 

392 - CESPE - 2011 - PREVIC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Com relação a ferramentas e aplicativos de 
correio eletrônico, julgue o próximo item. 
Os protocolos de Internet que podem ser 
utilizados conjuntamente com o Outlook Express 
incluem o SMTP (simple mail transfer protocol), o 
POP3 (post office protocol 3) e o IMAP (Internet 
mail access protocol).  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
393 - CESPE - 2011 - STM - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA  
Julgue os itens seguintes, relativos a correio 
eletrônico, Outlook 2003 e Internet Explorer 7. 
O SMTP é um protocolo padrão para envio de 
mensagens de email que, automaticamente, 
criptografa todas as mensagens enviadas. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
394 - CESPE - 2011 - STM - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA  
O Outlook tem a capacidade de armazenar os 
dados referentes a mensagens de email em 
um computador local, utilizando arquivos .pst. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
395 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Acerca de conceitos, tecnologias e serviços 
relacionados a Internet, julgue os próximos 
itens. 
Para acessarem mensagens recebidas por 
correio eletrônico, pela Internet, deve-se, 
necessariamente, utilizar um navegador web.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
396 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Acerca de conceitos, tecnologias e serviços 
relacionados a Internet, julgue os próximos 
itens. 
A utilização de correio eletrônico pela Internet 
deve ser feita com restrições, visto que a entrega 
das mensagens aos destinatários não é 
totalmente garantida.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
397 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
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Em relação aos mecanismos de segurança da 
informação, julgue os itens subsequentes. 
Para se abrirem arquivos anexados a mensagens 
recebidas por correio eletrônico, sem correr o 
risco de contaminar o computador em uso, é 
necessário habilitar o firewall do Windows.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
398 - CESPE - 2011 - STM - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue o item seguinte, relativo a correio 
eletrônico, Outlook 2003 e Internet Explorer 7.  
O SMTP é um protocolo padrão para envio de 
mensagens de email que, automaticamente, 
criptografa todas as mensagens enviadas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
399 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Considere que um computador já está em sua 
operação diária e que já tem instalados os 
programas e periféricos necessários a 
execução dessas tarefas. Julgue os itens 
subsequentes, a respeito do uso dos 
periféricos e dos programas necessários ao 
bom uso do computador. 
Para o usuário transferir as mensagens do 
correio eletrônico para o cliente de email, de 
modo a ler e responder as mensagens já 
recebidas estando desconectado da Internet e 
realizando essa conexão apenas no momento de 
transmissão da resposta, basta utilizar o 
programa Internet Explorer. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
400 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Julgue os itens seguintes, referentes a correio 
eletrônico, Outlook 2003 e Internet Explorer 7. 
Se o administrador de rede de uma empresa tiver 
registrado o domínio empresa.com.br e for criar 
um endereço eletrônico de email para um novo 
colaborador, cujo primeiro nome seja Marcelo, 
então o endereço eletrônico necessariamente 
deverá ter o formato 
marcelo@marcelo.empresa.com.br. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 

401 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Uma ferramenta anti-spam tem a capacidade 
de avaliar as mensagens recebidas pelo 
usuário e detectar se estas são ou não 
indesejadas. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
402 - CESPE - 2010 - PGM-RR - PROCURADOR 
MUNICIPAL  
Considere que, em uma intranet, exista um 
sistema de correio eletrônico e que o usuário 
utilize um cliente webmail como interface de 
acesso, por meio de um navegador. Com base 
nessas informações, julgue os itens 
subsequentes.  
No caso em questão, o navegador deve suportar 
o protocolo HTTP, uma vez que a interface de 
acesso é do tipo webmail.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
403 - CESPE - 2009 - ADAGRI-CE - FISCAL 
ESTADUAL AGROPECUÁRIO  
Com relação à informática e Internet, julgue 
os itens a seguir. 
Os aplicativos de correio eletrônico instalados no 
computador dos usuários permitem acessar e 
armazenar localmente as mensagens do servidor 
de e-mail, com a opção de manter ou não uma 
cópia no servidor. Dessa forma, as mensagens 
podem ser novamente acessadas a partir do 
computador local, que não precisa estar 
conectado à Internet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
404 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Com relação a correio eletrônico, assinale a 
opção correta.  
a) Todos os endereços de correio eletrônico 
devem ter os caracteres .com em sua estrutura.  
b) O termo spam é o nome usado para 
denominar programas executáveis que são 
envidos como anexos de mensagens de e-mail.  
c) O programa Outlook Express 6 permite a 
criação de um grupo com endereços de correio 
eletrônico, o que pode facilitar o envio de 
mensagens de e-mail para os endereços contidos 
nesse grupo.  
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d) Enquanto o programa Outlook Express 
funciona apenas no sistema operacional 
Windows, todas as versões do programa Eudora 
somente podem ser executadas no sistema 
operacional Linux.  
e) Embora o símbolo @ seja sempre usado em 
endereços de páginas da Web, ele não deve ser 
usado em endereços de correio eletrônico.  
 
404 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Com relação a correio eletrônico, assinale a 
opção correta. 
a) Endereços de correio eletrônico que terminam 
com os caracteres .br somente podem enviar 
mensagens para destinatários residentes no 
Brasil. 
b) O tamanho máximo permitido para o campo 
assunto, das mensagens de correio eletrônico, é 
de 10 caracteres. 
c) O aplicativo denominado Eudora permite o 
envio e a recepção de mensagens de correio 
eletrônico, mas não permite o envio de anexos 
nessas mensagens. 
d) O Outlook Express possui mecanismo que 
detecta e bloqueia, com total eficácia, arquivos 
infectados, portanto, quando esse programa é 
usado na recepção de mensagens de correio 
eletrônico com anexos, não há o risco de 
infecção por vírus de computador. 
e) Diversas ferramentas que permitem o uso de 
correio eletrônico disponibilizam funcionalidade 
que permite encaminhar uma mensagem 
recebida a um ou a vários endereços de correio 
eletrônico.  
 
405 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Com relação a correio eletrônico, assinale a 
opção correta. 
a) A estrutura típica de um endereço de correio 
eletrônico comercial tem a forma 
br.empresatal.com@fulano, em que fulano é o 
nome de um usuário que trabalha em uma 
empresa brasileira denominada "empresatal". 
b) O aplicativo Microsoft Office Outlook 2003 é 
um exemplo de programa que pode permitir a 
recepção e o envio de mensagens de correio 
eletrônico. 

c) Ao incluir um endereço de correio eletrônico no 
campo cc: de um aplicativo para manipulação de 
correio eletrônico, o usuário configura esse 
aplicativo para não receber mensagens vindas do 
referido endereço. 
d) Ao incluir um endereço de correio eletrônico 
no campo cco: de um aplicativo para 
manipulação de correio eletrônico, o usuário 
indica a esse aplicativo que, quando for recebida 
mensagem vinda do referido endereço, o 
programa deve apresentar, na tela, texto em que 
se pergunta ao usuário se deseja ou não receber 
a mensagem em questão. 
e) Atualmente, todos os programas de e-mail 
realizam, automaticamente e sem necessidade 
de configuração pelo usuário, operações de 
criptografia nos arquivos a serem enviados, de 
forma que não existe a possibilidade de uma 
mensagem de e-mail ser interceptada, lida e 
entendida por um usuário para o qual ela não foi 
destinada.  
 
406 - CESPE - 2010 - UERN - AGENTE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
Com relação a correio eletrônico, assinale a 
opção correta. 
a) Um endereço de e-mail deve ser composto 
obrigatoriamente pela seguinte sequência de 
itens: nome do usuário (real ou fictício); 
caracteres @; nome do país em que está 
cadastrado o endereço; tipo de instituição a que 
pertence o endereço, seja comercial (.com), 
governamental (.gov), ou uma rede (.net). 
b) Para enviar com sucesso, pela Internet, uma 
mensagem de correio eletrônico, é necessário 
saber o endereço correto do destinatário, sem 
erros de digitação, já que a troca de um único 
caractere do e-mail pode fazer que a mensagem 
retorne ou seja encaminhada a outro destinatário. 
c) A comunicação por e-mail ocorre de forma 
síncrona, em que, durante a escrita da 
mensagem, o emissor está conectado à rede, e o 
receptor só pode recebê-la quando estiver 
conectado no momento em que a mensagem for 
enviada. 
d) Quando se envia uma mensagem de correio 
eletrônico, ela é automaticamente armazenada 
na caixa postal do destinatário, a qual está 
localizada no seu computador pessoal, protegida 
por senha. 
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e) O serviço de WebMail permite que o usuário 
acesse o seu computador pessoal pela Internet 
para visualizar as mensagens que foram 
baixadas anteriormente.  
 
407 - CESPE - 2010 - MPS - TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Julgue os itens que se seguem, referentes a 
Internet e intranet. 
Quando uma mensagem eletrônica é enviada, se 
o endereço de e-mail do destinatário for 
conhecido exatamente, a mensagem, por 
questão de velocidade, é transferida diretamente 
de uma pasta local do computador do usuário 
emissor para um diretório localizado no 
computador do destinatário, sem ter de passar 
por um servidor.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
408 - CESPE - 2010 - MPS - TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL  
O envio de e-mail é realizado por um servidor 
de saída que opera a partir do protocolo 
SMTP, destinado a enviar as mensagens de 
acordo com o endereço do destinatário.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
409 - CESPE - 2009 - TCE-AC - ANALISTA DE 
CONTROLE EXTERNO  
A respeito de correio eletrônico, assinale a 
opção correta. 
a) Ao se enviar um e-mail, é possível encaminhar 
cópia dele para, no máximo, três usuários 
simultaneamente, sem prejuízo para a velocidade 
de transmissão. 
b) Para se encaminhar por e-mail uma planilha 
eletrônica com dados sigilosos, é suficiente 
habilitar a opção Segurança, do software cliente 
de e-mail. 
c) É preferível encaminhar e-mails com arquivos 
PDF anexos a fazê-lo com arquivos .DOC, para 
garantir a segurança dos dados. 
d) O cliente de e-mail deve ser configurado com 
informações do usuário e informações do 
servidor, como servidor de entrada POP3 e saída 
SMTP. 
e) Para qualquer tipo de transmissão de e-mail, é 
necessária a instalação de software cliente de e-
mail e sua respectiva configuração.  
 

410 - CESPE - 2004 - BANESE - TÉCNICO 
BANCÁRIO  

 
A janela do Internet Explorer 6 (IE6) mostrada 
acima ilustra uma página Web de endereço 
http://www.banese.com.br, obtida em uma 
sessão de uso do IE6, realizada a partir de um 
microcomputador PC. Com relação a essa 
janela, ao IE6 e à Internet, julgue os itens 
seguintes.  

Por meio do botão  , é possível acessar 
diversos recursos do IE6 que permitem, a partir 
de aplicativo de correio eletrônico previamente 
configurado, enviar as informações da página 
ilustrada na forma de uma mensagem de correio 
eletrônico. O aplicativo de correio eletrônico que 
permite o envio das informações desejadas pode 
ser configurado a partir de opção encontrada no 

menu  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
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411 - CESPE - 2009 - TRE-MG - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Considerando os conceitos e os modos de 
navegação na Internet, assinale a opção 
correta.  
a) O Outlook Express permite criar grupo de 
pessoas desde que essas pessoas possuam o 
mesmo endereço eletrônico.  
b) Um grupo de discussão é formado por 
usuários da Internet, que dialogam entre si, 
acerca de temas de interesse mútuo, mediante a 
troca de mensagens eletrônicas em determinado 
sítio da Web.  
c) Para que um usuário realize buscas na 
Internet, é necessário cadastrá-lo no provedor 
Google.  
d) Uma mensagem eletrônica enviada por 
webmail pode conter, no máximo, três arquivos 
anexados.  
e) O navegador de internet é um programa que 
tem por função principal a edição de páginas 
web.  
 
412 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO 
Considerando que, em uma empresa, um 
computador seja usado por várias pessoas 
para acesso à Intranet, julgue os itens que se 
seguem.  
Na situação em questão, o uso de correio 
eletrônico pode ser feito por meio de um cliente 
de correio, como o Microsoft Outlook, ou com o 
uso de uma interface web. Em ambos os casos, é 
possível que as mensagens de correio do usuário 
fiquem armazenadas no servidor de e-mail da 
empresa.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

413 - CESPE - 2008 - PRF - POLICIAL 
RODOVIÁRIO FEDERAL 
A figura abaixo ilustra uma janela do Mozilla 
ThunderbirdTM 2 que está sendo executada 
em um computador pessoal que tem acesso à  
Internet por meio de uma conexão 
adequadamente configurada. 

 
Na situação em que se encontra a janela do 
Mozilla ThunderbirdTM 2 ilustrada no texto, caso 

o botão  seja acionado,  
a) a mensagem de correio eletrônico selecionada 

será encaminhada à pasta  associada à 
conta a que pertence a referida mensagem.  
b) será aberta uma janela de edição de 
mensagem de correio eletrônico que possui 
funcionalidades que permitem enviar a 
mensagem de correio eletrônico selecionada a 
determinado destinatário.  
c) a mensagem de correio eletrônico selecionada 
será colocada em quarentena, para que seja 
verificada a existência de vírus de computador 
associado à referida mensagem.  
d) serão aplicados os filtros de mensagem 
eletrônica previamente definidos à mensagem de 
correio eletrônico selecionada, que será excluída 
da pasta na qual se encontra, caso haja alguma 
diretiva que assim estipule a sua exclusão.  
e) a mensagem de correio eletrônico selecionada 
será automaticamente enviada a uma conta de 
webmail cujo destinatário tem como endereço 
eletrônico usuario.d.correio@gmail.com.  
 
 



 

 

 

 

79 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

414 - CESPE - 2008 - PRF - POLICIAL 
RODOVIÁRIO FEDERAL  
O Mozilla ThunderbirdTM 2 permite que sejam 
armazenadas mensagens de correio 
eletrônico em pastas específicas, que podem 
ser criadas pelo próprio usuário. Na janela do 
Mozilla ThunderbirdTM 2 ilustrada no texto, o 
usuário pode criar suas próprias pastas a 
partir de opção encontrada no menu  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
415 - CESPE - 2008 - PRF - POLICIAL 
RODOVIÁRIO FEDERAL 
A figura abaixo ilustra uma janela do Mozilla 
ThunderbirdTM 2 que está sendo executada 
em um computador pessoal que tem acesso à 
Internet por meio de uma conexão 
adequadamente configurada. 

 
Com relação às funcionalidades disponibilizadas 
na janela do Mozilla ThunderbirdTM 2 ilustrada 
no texto, assinale a opção correta.  

a) O botão  tem por função obter 
informações acerca de atualizações do aplicativo 
Mozilla ThunderbirdTM 2, na Internet.  
b) Sabendo-se que usuario.d.correio refere-se a 

uma conta de webmail, ao se clicar , será 
dado início a um processo de acesso à Internet 

que tem por objetivo atualizar o catálogo do 
Mozilla ThunderbirdTM 2 referente a 
usuario.d.correio a partir de informações contidas 
nessa conta de webmail.  
c) Por meio de opção disponibilizada no menu

 , pode-se acessar janela que permite 
acionar ferramenta para verificar se uma 
mensagem de correio eletrônico exibida constitui 
tentativa de fraude por phishing.  

d) Por meio do botão , é possível marcar 
a mensagem de correio eletrônico selecionada 
como não-lida.  

e) Ao se clicar o botão  , será executada 
ferramenta anti-spam, tendo como foco a 
mensagem de correio eletrônico selecionada: 
caso essa mensagem constitua alguma forma de 
spam, ela será automaticamente eliminada da 
caixa de entrada da conta usuario.d.correio.  
 
416 - CESPE - 2008 - PRF - POLICIAL 
RODOVIÁRIO FEDERAL  
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada 
uma forma de endereçamento de correio 
eletrônico. 
I pedro@gmail.com  
II ftp6maria@hotmail:www.servidor.com  
III joao da silva@servidor:linux-a-r-w  
IV www.gmail.com/paulo@  
V mateus.silva@cespe.unb.br 
 
Como forma correta de endereçamento de 
correio eletrônico, estão certas apenas as 
apresentadas nos itens  
a) I e II.  
b) I e V.  
c) II e IV.  
d) III e IV.  
e) III e V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gmail.com/paulo@
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417 - CESPE - 2010 - TRE-MT - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção que contém apenas 
ferramentas de navegação e de correio 
eletrônico utilizadas em redes de 
computadores.  
a) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook, 
Outlook Express  
b) Chat, ICQ, MSN, Twitter  
c) WAIS, Web, WWW, Finger  
d) Goher, Usenet News, Wais, Netnews  
e) Fórum, HomePage, Password, Usenet  
 
418 - CESPE - 2008 - INSS - TÉCNICO DO 
SEGURO SOCIAL  
Com relação a mensagens de correio 
eletrônico e a conceitos relacionados a 
Internet e intranet, julgue os itens seguintes.  
Para se enviar uma mensagem confidencial de 
correio eletrônico, cujo conteúdo não deva ser 
decifrado caso essa mensagem seja interceptada 
antes de chegar ao destinatário, é suficiente que 
o computador a partir do qual a mensagem seja 
enviada tenha, instalados, um programa antivírus 
e um firewall e que esse computador não esteja 
conectado a uma intranet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
419 - CESPE - 2008 - INSS - TÉCNICO DO 
SEGURO SOCIAL  
É comum, mediante o uso de programas de 
computador que utilizam o Windows XP como 
sistema operacional, o recebimento de 
mensagens de texto por meio de correio 
eletrônico. Entretanto, é possível a realização 
dessa mesma tarefa por meio de programas 
de computador adequados que utilizam o 
sistema operacional Linux.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
420 - CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO 
SEGURO SOCIAL  
Considerando a situação hipotética em que 
João deseja enviar a José e a Mário uma 
mensagem de correio eletrônico por meio do 
Outlook Express, julgue o item abaixo.  
Caso João, antes de enviar a mensagem, inclua, 
no campo CC: do aplicativo usado para o envio 
da mensagem, o endereço de correio eletrônico 
de Mário, e, no campo Para:, o endereço 

eletrônico de José, então José e Mário receberão 
uma cópia da mensagem enviada por João, mas 
José não terá como saber que Mário recebeu 
uma cópia dessa mensagem.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
421 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO   
Com relação a correio eletrônico, julgue os 
próximos itens. 
Toda mensagem enviada para endereço de 
correio eletrônico que contenha o símbolo @ 
passa por processo de criptografia. Esse 
processo garante que, se a mensagem for 
interceptada por pessoa que não seja o 
destinatário, seu conteúdo não será decifrado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
422 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Ao se aplicar um clique duplo em um local na 
barra de título que não contenha nenhum 
botão ou ícone, a janela mostrada será 
minimizada.  
O programa Outlook Express 2003 permite a 
edição e o envio de mensagens de correio 
eletrônico, possuindo, também, funcionalidades 
que permitem o envio de cópias de uma mesma 
mensagem a vários endereços de correio 
eletrônico.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
423 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 
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A figura acima mostra uma janela do Outlook 
2003. Com relação 
a essa janela e ao Outlook 2003, julgue os 
itens subseqüentes.  

Ao se clicar o botão  , é aberta a janela 
denominada Sobre o Microsoft Office Outlook, 
cuja função é apresentar detalhes acerca da 
versão do Outlook que está sendo usada  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
424 - CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Com relação a Internet e intranet, julgue os 
itens seguintes.  
Os usuários que desejam trocar mensagens de 
e-mail pela Internet precisam estar cadastrados 
em um provedor de caixas postais de mensagens 
eletrônicas, pelo qual o usuário tem o direito de 
utilizar um endereço de e-mail particular, com 
nome e senha exclusivos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
425 - CESPE - 2005 - TRE-MA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considere que a janela do Outlook Express 6 
(OE6) ilustrada acima esteja em execução em 
um computador PC. Com relação às 

informações contidas nessa janela, assinale a 
opção correta.  
a) As informações contidas na janela do OE6 são 
suficientes para se concluir que há arquivos 
anexados à mensagem de correio eletrônico que 
nela se está editando.  
b) Com base nas informações apresentadas, é 
correto concluir que a instrução contida no campo 

refere-se a um endereço eletrônico de 
contato acessível por meio de recurso 
denominado webmail.  

c) Caso os botões e sejam clicados 
em seqüência, será iniciado processo de envio 
de mensagem de correio eletrônico na forma 
compactada no padrão MP3, que, apesar de 
apresentar menos garantias quanto à segurança 
e à integridade da mensagem, assegura uma 
transmissão mais rápida.  
d) A tabela parcialmente mostrada na área de 
mensagem da janela do OE6 pode ter sido nela 

inserida por meio do botão , que permite que 
conteúdos de páginas web sejam utilizados para 
a confecção de mensagens de correio eletrônico.  
e) No menu Ferramentas , existe opção que 
permite definir que, quando a mensagem de 
correio eletrônico que está sendo editada na 
janela do OE6 for recebida por seus 
destinatários, o remetente espera destes uma 
confirmação de recebimento. O OE6 implementa 
recursos de confirmação de recebimento de 
email, que pode exigir autorização do destinatário 
para a sua efetivação.  
 
426 - CESPE - 2005 - TRE-GO - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
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Com relação à janela do Outlook Express 6 
(OE6) ilustrada acima, assinale a opção 
incorreta. 
a) A solicitação de execução da janela ilustrada 
pode ter sido realizada a partir de recurso 
disponibilizado em menu da janela do OE6.  
b) Na situação ilustrada na figura, ao se clicar o 

botão , será iniciado processo de 
localização de mensagens que contenham os 
nomes "Maria" e "Pedro", nos campos  De  
(remetente) e Para: (destinatário) de cada 
mensagem, respectivamente. Esse processo 
será realizado no conjunto de mensagens 
armazenadas nas pastas que pertencem à 
estrutura de pastas do OE6, utilizada para o 
armazenamento de mensagens de correio 
eletrônico.  
c) Por meio do menu Mensagem , é possível 
solicitar a execução de janela do OE6 que 
permite a edição de uma nova mensagem de 
correio eletrônico.  
d) Os campos  De   e   Para   podem ter sido 
preenchidos utilizandose recursos da janela que 
é executada ao se clicar o botão .  
e) Por meio do menu  Exibir  , é possível que o 
resultado de um processo de localização 
realizado com os recursos disponibilizados na 
janela ilustrada seja visualizado utilizando 
classificação por prioridade, anexo ou assunto, 
entre outras.  
 
427 - CESPE - 2005 - TRE-GO - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considerando a janela do Internet Explorer 6 
(IE6) ilustrada acima, julgue os itens a seguir.  
I As informações contidas na janela permitem 

concluir que, caso fosse clicado o botão , 
seria iniciado processo de acesso à página cujo 
URL é http://www.tre-go.gov.br 
II Desde que o IE6 esteja devidamente 
configurado, existe no menu opção 
que permite executar o Outlook Express 6 (OE6) 
e, por meio de recursos disponibilizados por este 
aplicativo, ler mensagem de correio eletrônico.  

III No conjunto de botões , encontra-se 
recurso que permite editar o código HTML da 
página que está sendo visualizada na janela do 
IE6 ilustrada. Porém, a edição desse código, e 
conseqüente salvaguarda, não causa 
necessariamente efeito na visualização dessa 
página em outros computadores pertencentes à 
Internet.  
IV Para interromper um download em execução, 
o IE6 disponibiliza recurso acessível por meio do 

botão . Como as informações contidas na 
janela mostrada acima permitem concluir que não 
havia processos de download em execução no 
momento em que a figura foi capturada, se esse 
botão fosse clicado nesse momento, ocorreria 

http://www.tre-go.gov.br/
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desconexão com o provedor de Internet, utilizado 
na sessão de uso do IE6.  

V O fato de o botão estar ativado significa 
que o usuário, ao mesmo tempo em que 
navegava por páginas da Web, estava conectado 
a um grupo de discussão que dispõe de recursos 
para a troca de informações em diversos 
formatos, tais como texto, voz digitalizada e 
imagens capturadas por câmeras de fotografia 
digital.  
Estão certos apenas os itens  
a) I e II.  
b) I e IV.  
c) II e III.  
d) III e V.  
e) IV e V.  
 
428 - CESPE - 2009 - TRE-GO - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
A figura a seguir, ilustra uma janela do 
Internet Explorer 6.0 (IE6), que está em uso 
para acesso a uma página web. 
 

 
 
Considerando que o Microsoft Outlook seja o 
cliente padrão, assinale a opção correspondente 
à sequência correta de procedimentos para 
encaminhar, por e-mail, o resultado da pesquisa.  

a) clicar a opção e-mail do menu , 
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do 
destinatário, clicar Enviar  

b) clicar a ferramenta , selecionar a opção 
Enviar Página, digitar, no campo Para, o 
endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar  

c) clicar a ferramenta , selecionar a opção 
Enviar Página, digitar, no campo Para, o 
endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar  

d) clicar o menu , selecionar a 
opção e- mail, digitar, no campo Para, o 
endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar  
 
429 - CESPE - 2009 - TRE-GO - ANALISTA 
JUDICIÁRIO 
A figura a seguir mostra uma janela do 
software Writer, com um documento em 
processo de edição. 
 

 
Considerando que o Microsoft Outlook seja o 
cliente de e-mail padrão, assinale a opção 
correspondente à sequência correta de 
procedimentos para o envio do documento 
em edição como anexo de um e-mail.  

a) clicar a opção Envelope do menu , 
digitar o endereço eletrônico do destinatário no 
campo Para, clicar Enviar  

b) clicar a ferramenta , digitar o endereço 
eletrônico do destinatário no campo Para, clicar 
Enviar  
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c) clicar a opção Exportar do menu , 
digitar o endereço eletrônico do destinatário no 
campo Para, clicar Enviar  

d) clicar a ferramenta , abrir o Microsoft 
Outlook, digitar o endereço eletrônico do 
destinatário no campo Para, clicar Enviar  
 
430 - CESPE - 2009 - TRE-GO - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
 

 
Considerando a figura mostrada, assinale a 
opção incorreta, acerca de correio eletrônico.  
a) Webmail é uma interface da World Wide Web 
que permite ler e escrever e-mail usando-se um 
navegador como o IE6 mostrado na figura.  
b) Microsoft Outlook Express é um programa 
cliente de e-mail e de notícias da Microsoft que 
permite administrar mais de uma conta de e-mail.  
c) Microsoft Outlook é integrante do pacote Office 
e, diferentemente do Outlook Express que é 
usado basicamente para receber e enviar e-
mails, possui funções de e-mail, e é um 
calendário completo, para agendar 
compromissos.  
d) O link Gmail apresentado na janela do IE6 é 
utilizado para receber e enviar e-mails desde que 
o computador em uso tenha instalado pelo 
menos o Outlook Express.  
 
431 - CESPE - 2006 - TJ-RR - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

Assinale a opção que não corresponde ao 
Outlook Express.  
a) Possui catálogo de endereço que permite o 
registro dos contatos.  
b) Permite realizar um controle de tarefas 
pessoais.  
c) Permite enviar mensagens com anexos.  
d) Permite criar modelos de mensagens 
personalizadas.  
 
432 - CESPE - 2006 - TJ-RR - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Quando uma mensagem é salva no Outlook 
Express sem ter sido enviada, ela irá para a 
pasta  
a) Itens enviados.  
b) Itens excluídos.  
c) Rascunhos.  
d) Caixa de entrada.  
 
433 - CESPE - 2007 - TRE-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Outlook Express 6 (OE6), assinale a 
opção correta.  
a) O OE6 será automaticamente desconectado 
da Internet, após a realização de uma ação de 
enviar e receber mensagens de e-mail, se a 
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opção Trabalhar off-line, no menu , 
estiver ativada.  
b) Periodicamente, o OE6 faz a compactação, de 
forma automática, dos arquivos de e-mails 
armazenados nas diferentes pastas. Caso se 
deseje realizar essa compactação de forma 
manual, é possível fazê-lo por meio de opção 

encontrada no menu .  
c) Por meio da opção 

, é possível 
configurar o OE6 para acessar uma conta de 
webmail de um provedor gratuito da Internet.  

d) Ao se clicar , é 
disponibilizada uma lista de pastas que contêm 
mensagens eletrônicas, entre as quais, a que 
permite visualizar os e-mails recebidos.  

e) No menu , existe a opção 
Localizar, que permite encontrar dados pessoais, 
como, por exemplo, o nome de um destinatário a 
partir do seu endereço de e-mail.  
 
434 - CESPE - 2007 - TSE - ANALISTA 
JUDICIÁRIO   
Considerando que Yuri seja empregado de 
uma empresa privada denominada Enterprise, 
localizada nos Estados Unidos da América, 
assinale a opção que contém uma estrutura 
válida e usual para um endereço de e-mail 
para Yuri.  
a) yuri@enterprise.org.usa  
b) yuri@enterprise.com.eua  
c) yuri@enterprise.com.usa  
d) yuri@enterprise.com  
 
435 - CESPE - 2007 - TSE - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com respeito a conceitos relacionados à 
Internet e a correio eletrônico, assinale a 
opção correta.  
a) A seguinte seqüência de caracteres possui 
uma estrutura típica de URL de páginas da Web 
brasileiras: www.com.empresa.bra.  
b) A estrutura típica de um endereço de e-mail de 
uma pessoa que trabalha em empresa localizada 

nos Estados Unidos da América é: 
empresa#pessoa.com.usa.  
c) A World Wide Web (www) tem-se tornado uma 
fonte de informações e de conhecimentos para 
cidadãos de vários países.  
d) Todas as mensagens da Internet que são 
enviadas do Brasil para o exterior passam, 
necessariamente, por um roteador central, 
controlado pelo governo federal e localizado em 
Brasília, para serem, então, enviadas aos 
destinatários, quando passam, necessariamente, 
por esse mesmo mecanismo, controlado pelo 
governo do país de destino.  
 
436 - CESPE - 2006 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO 
Considere que o Internet Explorer 6 (IE6) esteja 
em execução em um computador PC com 
Windows XP. Considere ainda que a sessão de 
uso do IE6 esteja sendo realizada utilizando-se 
uma conexão ADSL de 300 kbps com a Internet, 
e que se esteja acessando o sítio da CAIXA - 
www.caixa.gov.br, em que consta o texto a 
seguir.  
 
Missão  
 
Essencialmente, a missão da CAIXA é promover 
a melhoria contínua da qualidade de vida da 
população brasileira, intermediando recursos e 
negócios financeiros, atuando no fomento ao 
desenvolvimento urbano e nos segmentos de 
habitação, saneamento e infraestrutura, e na 
administração de fundos, programas e serviços 
de caráter social, tendo como valores 
fundamentais:  
 
- direcionamento de ações para o atendimento 
das expectativas da sociedade e dos clientes;  
- busca permanente de excelência na qualidade 
dos serviços oferecidos;  
- equilíbrio financeiro em todos os negócios.  
 
A partir dessas informações, julgue os itens 
seguintes.  
Entre os recursos disponibilizados atualmente na 
Internet, estão os denominados grupos de 
discussão, que consistem em comunidades 
virtuais e permitem que usuários da rede mundial 
de computadores possam trocar mensagens de 
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interesse comum, utilizando, entre outros, 
recursos de correio eletrônico e de páginas web. 
Entre os elementos normalmente presentes em 
um grupo de discussão, encontram-se o 
administrador do grupo, que decide acerca das 
regras do grupo, e o moderador do grupo, que 
tem a função de aprovar, ou não, determinada 
mensagem.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
437 - CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO 

 
 
Um usuário da Internet e cliente do BB acessou 
por meio do Internet Explorer 6 o sítio cujo URL é 
http://www.bb.com.br para obter informações 
acerca dos mecanismos de segurança 
implementados nesse sítio. Após algumas 
operações nas páginas do sítio, o usuário obteve 
a página ilustrada na figura acima, contendo 
informações acerca do teclado virtual, uma 
ferramenta disponibilizada aos clientes do BB no 
acesso a funcionalidades referentes a transações 
bancárias. A partir da figura mostrada, julgue os 
itens seguintes, relativos à Internet, à segurança 
no acesso à Internet, às informações contidas na 
página ilustrada e ao Internet Explorer 6.  
Uma das maiores vantagens no acesso à 
Internet em banda larga por meio da 

tecnologia ADSL, em comparação com as 
outras tecnologias disponíveis atualmente, é 
o fato de os computadores constituintes das 
redes formadas com tal tecnologia estarem 
protegidos contra ataques de hackers e de 
vírus distribuídos pela Internet em mensagens 
de correio eletrônico, sem a necessidade de 
outros recursos tais como firewall e software 
antivírus.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
438 - CESPE - 2007 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Com relação a conceitos de Internet, julgue os 
próximos itens.  
Considere que, ao acessar determinada página 
na Internet, um usuário tenha encontrado as 
informações a seguir, relativas a um produto 
disponibilizado por um provedor. 
 
10 GB de espaço total 
acesso via POP 
acesso via SMTP 
webmail com:  
 
antivírus 
anti-spam 
importação e exportação de endereços 
gerenciamento de pastas 
corretor ortográfico 
 
Nessa situação, é correto afirmar que as 
informações encontradas pelo usuário podem 
referir-se a serviço relacionado a correio 
eletrônico.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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439 - CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

 
 
A partir da janela do Internet Explorer 6 (IE6) 
ilustrada acima, que mostra uma página web 
do sítio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas (TRE/AL), julgue os itens seguintes, 
sabendo que, no momento em que essa figura 
foi capturada, o ponteiro do mouse 
encontrava-se sobre o mapa do Brasil 
mostrado na referida página web.  

Ao se clicar o botão , na barra de botões 

 , todas as mensagens de 
correio eletrônicoendereçadas ao computador a 
partir do qual a página web ilustrada acima foi 
acessada serão visualizadas no campoOutlook 
Express do IE6.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 

440 - CESPE - 2005 - TRT-16R - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
Com relação à janela do Outlook Express 6 
(OE6) ilustrada acima, julgue os itens 
subseqüentes, considerando que essa janela 
esteja em execução em um computador PC, 
cujo sistema operacional é o Windows XP 
Professional.  
Caso se deseje responder ao seu remetente a 
mensagem de correio eletrônico selecionada 
da caixa de entrada do OE6, a resposta 
poderá ser editada utilizando-se os recursos 
do OE6 que são disponibilizados ao se clicar 

o botão.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
441 - CESPE - 2005 - TRT-16R - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Para se acessar recurso do OE6 que permita a 
edição e o posterior envio de mensagem de 
correio eletrônico ao contato associado ao 

ícone , é suficiente aplicar um 
clique duplo sobre o referido ícone.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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442 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
PERITO CRIMINAL  

 
 
Considerando a janela do Outlook Express 6 
(OE6) ilustrada acima, julgue os itens a 
seguir.  

Por meio do botão , é possível realizar 
pesquisa para verificar se, na pasta 

, existe mensagem enviada 
por determinado remetente, identificado por seu 
endereço eletrônico.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
443 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
PERITO CRIMINAL  
A partir de funcionalidades disponibilizadas ao se 

clicar o botão , é possível que 
informações relativas a determinado contato 
sejam inseridas no caderno de endereços do 
OE6 referente à conta ativa. Por meio dessas 
funcionalidades, é possível abrir janela do OE6 
que permite a edição e o envio de mensagens de 
correio eletrônico.  
( ) Certo   ( ) Errado  

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

444 - CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens a seguir, relacionados à 
segurança da informação. 
A adoção de crachás para identificar as pessoas 
e controlar seus acessos às dependências de 
uma empresa é um mecanismo adequado para 

preservar a segurança da informação da 
empresa. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
445 - CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Caso computadores estejam conectados 
apenas a uma rede local, sem acesso à 
Internet, a instalação de firewall em cada 
computador da rede é suficiente para evitar a 
contaminação por vírus de um computador 
dessa rede. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
446 - CESPE - 2011 - CBM-DF - BOMBEIRO  
Atualmente, há diversos software maliciosos 
que provocam danos aos computadores e às 
informações dos usuários. No que concerne a 
vírus de computador, julgue os itens 
seguintes. 
Alguns tipos de vírus de computador podem 
gerar informações falsas em redes sociais com o 
intuito de se propagarem. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
447 - CESPE - 2011 - CBM-DF - BOMBEIRO  
Alguns vírus têm a capacidade de modificar 
registros de computadores com sistema 
operacional Windows e de fazer com que 
sejam executados toda vez que o computador 
for iniciado. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
448 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
A respeito de segurança da informação, 
julgue os itens subsequentes. 
É possível executar um ataque de desfiguração 
(defacement) — que consiste em alterar o 
conteúdo da página web de um sítio — 
aproveitando-se da vulnerabilidade da linguagem 
de programação ou dos pacotes utilizados no 
desenvolvimento de aplicação web. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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449 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação à segurança da informação, 
julgue os próximos itens. 
Pharming é um tipo de golpe em que há o furto 
de identidade do usuário e o golpista tenta se 
passar por outra pessoa, assumindo uma falsa 
identidade roubada, com o objetivo de obter 
vantagens indevidas. Para evitar que isso 
aconteça, é recomendada a utilização de firewall 
, especificamente, o do tipo personal firewall. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
450 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
A respeito de segurança da informação, 
julgue os itens subsequentes. 
Para que um vírus de computador torne-se ativo 
e dê continuidade ao processo de infecção, não é 
necessário que o programa hospedeiro seja 
executado, basta que o e-mail que contenha o 
arquivo infectado anexado seja aberto. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
451 - CESPE - 2012 - TJ-AL - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Em relação à segurança da informação, 
assinale a opção correta. 
a) Ainda que um computador esteja 
desconectado de qualquer rede de 
computadores, ele está sujeito ao ataque de 
vírus. 
b) Diferentemente dos antivírus, os antispywares 
agem exclusivamente analisando dados que 
chegam ao computador por meio de uma rede de 
computadores, em busca de spywares. 
c) Firewalls protegem computadores ou redes de 
computadores contra ataques via Internet. Os 
firewalls são implementados exclusivamente por 
meio de software . 
d) O uso de aplicativos de segurança, em 
conjunto com procedimentos relacionados a tais 
aplicativos, garante totalmente a segurança da 
informação de organizações. 
e) Em computadores conectados à Internet, a 
adoção de procedimentos de bachup é a garantia 
de que não haverá perda de dados, 
independente do ataque ao qual o computador 
seja submetido. 
 

452 - CESPE - 2012 - TJ-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação à segurança da informação, 
assinale a opção correta. 
a) Vírus é um programa que monitora as 
atividades de um sistema e envia informações 
relativas a essas atividades para terceiros. Um 
exemplo é o vírus keylogger que é capaz de 
armazenar os caracteres digitados pelo usuário 
de um computador.  
b) Backdoor é um programa que permite o 
acesso de uma máquina a um invasor de 
computador, pois assegura a acessibilidade a 
essa máquina em modo remoto, sem utilizar, 
novamente, os métodos de realização da 
invasão. 
c) Worm é um programa ou parte de um 
programa de computador, usualmente malicioso, 
que se propaga ao criar cópias de si mesmo e, 
assim, se torna parte de outros programas e 
arquivos. 
d) Bot é um programa capaz de se propagar, 
automaticamente, por rede, pois envia cópias de 
si mesmo de computador para computador, por 
meio de execução direta ou por exploração 
automática das vulnerabilidades existentes em 
programas instalados em computadores. 
e) Spyware é um programa que permite o 
controle remoto do agente invasor e é capaz de 
se propagar automaticamente, pois explora 
vulnerabilidades existentes em programas 
instalados em computadores. 
 
453 - CESPE - 2012 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
Julgue os itens a seguir, que tratam da 
segurança da informação. 
Para que haja maior confidencialidade das 
informações, estas devem estar disponíveis 
apenas para as pessoas a que elas forem 
destinadas. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
454 - CESPE - 2012 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
Julgue os itens subsequentes, acerca de 
antivírus. 
Os vírus do tipo mutante são capazes de 
modificar a estrutura de arquivos, para dificultar 
sua detecção por antivírus. 
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( ) Certo   ( ) Errado  
 
455- CESPE - 2012 - TJ-RR - NÍVEL MÉDIO  
Acerca de organização e gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas, 
de segurança da informação e de 
armazenamento de dados na nuvem, julgue os 
itens subsequentes. 
Os vírus de boot são programas maliciosos 
desenvolvidos para que, no processo pós-
infecção, o ciberpirata possa ter acesso ao 
computador para fazer qualquer tipo de tarefa, 
entre elas o envio do vírus por meio do email. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
456 - CESPE - 2011 - CBM-DF - TODOS OS 
CARGOS  
Julgue os itens a seguir, relacionados a 
conceitos de sistema operacional, aplicativos 
e procedimentos de Internet e intranet e 
segurança da informação. 
Phishing é um programa utilizado para combater 
spyware, adware e keyloggers, entre outros 
programas espiões.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
457 - CESPE - 2012 - STJ - ANALISTA  

 
A partir da opção Sistema e Segurança, o 
usuário pode visualizar as configurações de 
atualizações automáticas (Windows Update). 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
458 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
PAPILOSCOPISTA  

Julgue os itens subsequentes, acerca de 
segurança da informação.  
A fim de se proteger do ataque de um spyware — 
um tipo de vírus (malware) que se multiplica de 
forma independente nos programas instalados 
em um computador infectado e recolhe 
informações pessoais dos usuários —, o usuário 
deve instalar softwares antivírus e antispywares, 
mais eficientes que os firewalls no combate a 
esse tipo de ataque.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
459 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
PAPILOSCOPISTA  
Julgue os itens subsequentes, acerca de 
segurança da informação.  
As senhas, para serem seguras ou fortes, devem 
ser compostas de pelo menos oito caracteres e 
conter letras maiúsculas, minúsculas, números e 
sinais de pontuação. Além disso, recomenda-se 
não utilizar como senha nomes, sobrenomes, 
números de documentos, placas de carros, 
números de telefones e datas especiais.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
460 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
PAPILOSCOPISTA  
Julgue os itens subsequentes, acerca de 
segurança da informação.  
Uma boa prática para a salvaguarda de 
informações organizacionais é a categorização 
das informações como, por exemplo, os registros 
contábeis, os registros de banco de dados e os 
procedimentos operacionais, detalhando os 
períodos de retenção e os tipos de mídia de 
armazenagem e mantendo as chaves 
criptográficas associadas a essas informações 
em segurança, disponibilizando-as somente para 
pessoas autorizadas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
461 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
PAPILOSCOPISTA  
Julgue os itens subsequentes, acerca de 
segurança da informação.  
Os sistemas IDS (intrusion detection system) e 
IPS (intrusion prevention system) utilizam 
metodologias similares na identificação de 
ataques, visto que ambos analisam o tráfego de 
rede em busca de assinaturas ou de conjunto de 
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regras que possibilitem a identificação dos 
ataques.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
462 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
PAPILOSCOPISTA  
Julgue os próximos itens, relativos a cloud 
storage e processos de informação. 
O conceito de cloud storage está associado 
diretamente ao modelo de implantação de nuvem 
privada, na qual a infraestrutura é direcionada 
exclusivamente para uma empresa e são 
implantadas políticas de acesso aos serviços; já 
nas nuvens públicas isso não ocorre, visto que 
não há necessidade de autenticação nem 
autorização de acessos, sendo, portanto, 
impossível o armazenamento de arquivos em 
nuvens públicas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
463 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
Aplicativos do tipo firewall são úteis para 
proteger de acessos indesejados 
computadores conectados à Internet. A 
respeito do funcionamento básico de um 
firewall do tipo pessoal em sistemas Windows 
7 configurados e em funcionamento normal, 
julgue os próximos itens.  
Quando a solicitação de conexão do tipo UDP na 
porta 21 for recebida por estação com firewall 
desligado, caberá ao sistema operacional 
habilitar o firewall, receber a conexão, processar 
a requisição e desligar o firewall. Esse 
procedimento é realizado porque a função do 
UDP na porta 21 é testar a conexão do firewall 
com a Internet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
464 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
Aplicativos do tipo firewall são úteis para 
proteger de acessos indesejados 
computadores conectados à Internet. A 
respeito do funcionamento básico de um 
firewall do tipo pessoal em sistemas Windows 
7 configurados e em funcionamento normal, 
julgue os próximos itens.  
Se uma estação com firewall habilitado receber 
solicitação de conexão do tipo TCP, a conexão 

será automaticamente negada, porque, 
comumente, o protocolo TCP transporta vírus.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
465 - CESPE - 2008 - TST - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação a Internet, correio eletrônico e 
navegadores da Internet, julgue os itens 
seguintes. 
O termo worm é usado na informática para 
designar programas que combatem tipos 
específicos de vírus de computador que 
costumam se disseminar criando cópias de si 
mesmos em outros sistemas e são transmitidos 
por conexão de rede ou por anexos de e-mail.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
466 - CESPE - 2011 - AL-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO   
Os vírus de computador são capazes de 
infectar arquivos com extensões bem 
conhecidas. Assinale a opção que 
corresponde a extensões de arquivos que 
podem ser contaminadas por vírus de 
computador. 
a) .SRC, .JPG, .COM  
b) .JPG, .EXE, .TXT  
c) COM, .TXT, .BMP  
d) .EXE, .DOC, .SRC  
e) .EXE, .BMP, .SRC  
  
 
467 - CESPE - 2011 - AL-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Existem diversos dispositivos que protegem 
tanto o acesso a um computador quanto a 
toda uma rede. Caso um usuário pretenda 
impedir que o tráfego com origem na Internet 
faça conexão com seu computador pessoal, a 
tecnologia adequada a ser utilizada nessa 
situação será o  
a) multicast.  
b) instant message.  
c) miniDim.  
d) firewall.  
e) Ipv6.  
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468 - CESPE - 2011 - IFB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
No que concerne à segurança da informação, 
julgue os itens subsequentes. 
Programa que envie emails para todos os 
contatos de um usuário é considerado vírus ou 
código malicioso.  
( ) Certo   ( ) Errado  
  
  
469 - CESPE - 2011 - IFB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
Quando se realiza o acesso a um sítio que 
utiliza o protocolo HTTPS e, no navegador, 
existe a indicação de que se trata de um sítio 
seguro, os dados do sítio são enviados de 
forma criptografada.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
470 - CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
Julgue os itens seguintes relativos a 
informática. 
Trojan é um programa que age utilizando o 
princípio do cavalo de tróia. Após ser instalado no 
computador, ele libera uma porta de 
comunicação para um possível invasor. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
471 - CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
A assinatura digital consiste na criação de um 
código de modo que a pessoa ou entidade 
que receber uma mensagem contendo este 
código possa verificar se o remetente é 
mesmo quem diz ser e identificar qualquer 
mensagem que possa ter sido modificada. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
472 - CESPE - 2011 - STM - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens seguintes, acerca de correio 
eletrônico, do Outlook 2003 e do Internet 
Explorer 7. 
Um firewall pessoal instalado no computador do 
usuário impede que sua máquina seja infectada 
por qualquer tipo de vírus de computador. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 

473 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO 
 Com relação à manutenção, operação e 
configuração de computadores, julgue os 
próximos itens. 
O uso de senha de BIOS permite melhor controle 
de acesso ao equipamento. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
474 - CESPE - 2010 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO   
Considerando conceitos de segurança da 
informação, assinale a opção correta. 
a) A segurança das informações que transitam 
pela Internet é de total responsabilidade do 
administrador de rede. 
b) Instalar e utilizar antivírus em um computador 
é uma ação preventiva que elimina 
completamente a possibilidade de ataques a 
arquivos e pastas. 
c) Ao se utilizar firewall é garantido o bloqueio de 
vírus e worms, pois a sua principal função é 
identificar e eliminar arquivos corrompidos. 
d) Recursos e instalações de processamento de 
informações críticas ou sensíveis do negócio 
devem ser mantidas em áreas seguras, 
protegidas por um perímetro de segurança 
definido, com barreiras de segurança apropriadas 
e controle de acesso. 
e) Os sistemas operacionais modernos possuem 
mecanismos que evitam a propagação de vírus e 
cavalos de troia. Tais mecanismos devem ser 
ativados por meio do gerenciador de arquivos ou 
pelo gerenciador de aplicativos.  
 
475 - CESPE - 2009 - TRE-PR - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca de informática, julgue os itens que se 
seguem. 
A confidencialidade, a integridade e a 
disponibilidade da informação, conceitos básicos 
de segurança da informação, orientam a 
elaboração de políticas de segurança, 
determinando regras e tecnologias utilizadas para 
a salvaguarda da informação armazenada e 
acessada em ambientes de tecnologia da 
informação. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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476 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos 
e modos de utilização da Internet e de 
intranets, assim como a conceitos básicos de 
tecnologia e segurança da informação. 
O protocolo SMTP permite que sejam enviadas 
mensagens de correio eletrônico entre usuários. 
Para o recebimento de arquivos, podem ser 
utilizados tanto o protocolo Pop3 quanto o IMAP.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
477 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
No governo e nas empresas privadas, ter 
segurança da informação significa ter-se 
implementado uma série de soluções 
estritamente tecnológicas que garantem total 
proteção das informações, como um firewall 
robusto que filtre todo o tráfego de entrada e 
saída da rede, um bom software antivírus em 
todas as máquinas e, finalmente, senhas de 
acesso a qualquer sistema.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

478 - CESPE - 2005 - TRE-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO

 
 
Julgue os itens a seguir, relativos ao assunto 
tratado no texto acima.  
I É correto inferir-se do texto que spywares 
utilizam mensagens de correio eletrônico para 
atingir um computador vítima. 
II O Internet Explorer 6 (IE6) disponibiliza 
recursos que permitem ao usuário definir 
restrições de segurança que proíbem o download 
de arquivos a partir de páginas web. Esses 
recursos fazem do IE6 um browser que permite 
evitar que programas espiões sejam instalados 
em um computador a partir do download de 
arquivos contidos em páginas web.  
III Caso o contexto fosse o do envio de 
mensagens de correio eletrônico, a expressão 
“propaganda indesejada” poderia estar 
corretamente associada ao termo spam.  
IV Para que os spywares possam roubar senhas 
e outras informações importantes dos 
internautas, como foi mencionado no texto, é 
necessário que os computadores dos internautas 
estejam conectados à Internet por meio de uma 
conexão de banda larga, tal como a ADSL, pois, 
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em uma conexão do tipo dial-up, os spywares 
não são capazes de atuar, devido a 
incompatibilidades tecnológicas. 
V Caso as informações carregadas da Internet, 
tais como músicas, filmes, e-mails e jogos, 
fossem obtidas na forma criptografada, não 
haveria possibilidade de carregamento de 
spywares e vírus de computador, pois a 
criptografia permite o estabelecimento de 
conexão de Internet segura, na qual as 
informações são protegidas contra as referidas 
ameaças.  
A quantidade de itens certos é igual a 
a) 1.  
b) 2.  
c) 3.  
d) 4.  
e) 5.  
 
479 - CESPE - 2010 - TRE-BA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Quanto ao uso seguro das tecnologias de 
informação e comunicação, julgue os itens 
que se seguem.  
Uma das formas de bloquear o acesso a locais 
não autorizados e restringir acessos a uma rede 
de computadores é por meio da instalação de 
firewall, o qual pode ser instalado na rede como 
um todo, ou apenas em servidores ou nas 
estações de trabalho.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
480 - CESPE - 2005 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO 

 
 
Com relação ao texto acima e ao tema por ele 
tratado, julgue os itens seguintes. 
 

 
 
Estão certos apenas os itens 
a) I e II.  
b) I e V.  
c) II e III.  
d) III e IV.  
e) IV e V.  
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481 - CESPE - 2010 - ABIN - OFICIAL TÉCNICO 
DE INTELIGÊNCIA  
Julgue o item abaixo, a respeito de 
mecanismos de segurança da informação, 
considerando que uma mensagem tenha sido 
criptografada com a chave pública de 
determinado destino e enviada por meio de 
um canal de comunicação. 
A mensagem criptografada com a chave pública 
do destinatário garante que somente quem gerou 
a informação criptografada e o destinatário sejam 
capazes de abri-la.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
482 - CESPE - 2010 - ABIN - OFICIAL TÉCNICO 
DE INTELIGÊNCIA  
Julgue o item abaixo, a respeito de 
mecanismos de segurança da informação, 
considerando que uma mensagem tenha sido 
criptografada com a chave pública de 
determinado destino e enviada por meio de 
um canal de comunicação. 
A mensagem criptografada com a chave pública 
do destinatário garante que somente quem gerou 
a informação criptografada e o destinatário sejam 
capazes de abri-la. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
483 - CESPE - 2011 - PREVIC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Acerca de tecnologias, ferramentas e 
procedimentos associados à Internet e à 
intranet, julgue os itens subsequentes. 
Firewall é o elemento de defesa mais externo na 
intranet de uma empresa e sua principal função é 
impedir que usuários da intranet acessem 
qualquer rede externa ligada à Web.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
484 - CESPE - 2011 - PREVIC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Julgue o item abaixo, relativo à segurança da 
informação. 
Entre os atributos de segurança da informação, 
incluem-se a confidencialidade, a integridade, a 
disponibilidade e a autenticidade. A integridade 
consiste na propriedade que limita o acesso à 
informação somente às pessoas ou entidades 
autorizadas pelo proprietário da informação.  

( ) Certo   ( ) Errado  
 
485 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos e modos de utilização da 
Internet e de intranets, conceitos básicos de 
tecnologia da informação e segurança da 
informação, julgue os itens subsequentes.  
A disponibilidade é um conceito muito importante 
na segurança da informação, e refere-se à 
garantia de que a informação em um ambiente 
eletrônico ou físico deve estar ao dispor de seus 
usuários autorizados, no momento em que eles 
precisem fazer uso dela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
486 - CESPE - 2011 - TJ-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens subsecutivos, referentes a 
conceitos de tecnologia da informação.  
Tecnologias como a biometria por meio do 
reconhecimento de digitais de dedos das mãos 
ou o reconhecimento da íris ocular são exemplos 
de aplicações que permitem exclusivamente 
garantir a integridade de informações.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
487 - CESPE - 2011 - TJ-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR   
Um filtro de phishing é uma ferramenta que 
permite criptografar uma mensagem de email 
cujo teor, supostamente, só poderá ser lido 
pelo destinatário dessa mensagem.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
488 - CESPE - 2011 - TJ-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
O conceito de confidencialidade refere-se a 
disponibilizar informações em ambientes 
digitais apenas a pessoas para as quais elas 
foram destinadas, garantindo-se, assim, o 
sigilo da comunicação ou a exclusividade de 
sua divulgação apenas aos usuários 
autorizados.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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489 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO   
Julgue os itens seguintes, acerca de correio 
eletrônico, do Outlook 2003 e do Internet 
Explorer 7. 
Um firewall pessoal instalado no computador do 
usuário impede que sua máquina seja infectada 
por qualquer tipo de vírus de computador.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
490 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Considerando a relevância do comportamento 
dos usuários para a garantia da segurança da 
informação, julgue os itens seguintes. 
A desativação de antivírus instalado em um 
computador pode comprometer a segurança da 
informação, visto que o computador, a partir 
dessa operação, pode ser acessado por usuários 
ou aplicações não autorizados.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
491 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Mesmo com a instalação de programas 
antivírus e firewalls, o uso de pendrives pode 
comprometer a segurança das informações 
de uma empresa.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
492 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Acerca de conceitos, tecnologias e serviços 
relacionados a Internet, julgue os próximos 
itens. 
Por se tratar de uma rede pública, dados que 
transitam pela Internet podem ser acessados por 
pessoas não autorizadas, sendo suficiente, para 
impedir esse tipo de acesso aos dados, a 
instalação de um firewall no computador em uso.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
493 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO -  
Em relação aos mecanismos de segurança da 
informação, julgue os itens subsequentes. 
Para se abrirem arquivos anexados a mensagens 
recebidas por correio eletrônico, sem correr o 
risco de contaminar o computador em uso, é 
necessário habilitar o firewall do Windows.  

( ) Certo   ( ) Errado  
 
495 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Em relação aos mecanismos de segurança da 
informação, julgue os 
itens subsequentes. 
A criação de backups no mesmo disco em que 
estão localizados os arquivos originais pode 
representar risco relacionado à segurança da 
informação.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
495 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Com relação a conceitos de Internet, julgue os 
itens subsequentes. 
A confidencialidade, um dos princípios básicos da 
segurança da informação em ambiente 
eletrônico, está relacionada à necessidade de 
não alteração do conteúdo de uma mensagem ou 
arquivo; o qual deve ser garantido por meio de 
uma política de cópia de segurança e 
redundância de dados. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
496 - CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
Julgue os itens subsequentes acerca de 
sistemas operacionais e softwares de 
proteção. 
O utilitário Windows Defender propicia, quando 
instalado em computadores que utilizam o 
sistema operacional Windows XP ou Windows 7, 
proteção contra ataques de vírus. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
497 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
No que se refere a tecnologias da informação, 
Internet e intranet, julgue os seguintes itens. 
A responsabilidade pela segurança de um 
ambiente eletrônico é dos usuários. Para impedir 
a invasão das máquinas por vírus e demais 
ameaças à segurança, basta que os usuários não 
divulguem as suas senhas para terceiros.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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498 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Antivírus, worms, spywares e crackers são 
programas que ajudam a identificar e 
combater ataques a computadores que não 
estão protegidos por firewalls.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
499 - CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Acerca de conceitos básicos de segurança da 
informação, julgue os itens seguintes. 
De acordo com o princípio da disponibilidade, a 
informação só pode estar disponível para os 
usuários aos quais ela é destinada, ou seja, não 
pode haver acesso ou alteração dos dados por 
parte de outros usuários que não sejam os 
destinatários da informação.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
500 - CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Cavalo de Troia é exemplo de programa que 
atua na proteção a um computador invadido 
por hackers, por meio do fechamento de 
portas, impedindo o controle remoto do 
sistema.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
501 - CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
É recomendável que, entre as medidas de 
segurança propostas para gerenciar um 
ambiente automatizado, seja incluída a 
instalação, em rede, de ameaças que possam 
servir de armadilhas para usuários mal-
intencionados, como criptografia, algoritmos, 
assinatura digital e antivírus.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
502 - CESPE - 2010 - ANEEL - TODOS OS 
CARGOS - NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens subsequentes, a respeito de 
conceitos e ferramentas de Internet.  
Phishing é um tipo de ataque na Internet que 
tenta induzir, por meio de mensagens de e-mail 
ou sítios maliciosos, os usuários a informarem 
dados pessoais ou confidenciais.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

503 - CESPE - 2010 - ANEEL - TODOS OS 
CARGOS  
Com relação aos ambientes e às ferramentas 
Windows e Linux, julgue os itens a seguir. 
Os vírus de macro que danificam documentos do 
Word podem ser eliminados com a instalação do 
aplicativo Visual Basic for Applications, do 
Windows.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
504 - CESPE - 2010 - PGM-RR - PROCURADOR 
MUNICIPAL  
Julgue os próximos itens, referentes ao uso 
de certificação digital e de assinatura digital 
na criação de documentos.  
Por princípio, considera-se que qualquer 
documento assinado digitalmente está 
criptografado. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
505 - CESPE - 2010 - PGM-RR - PROCURADOR 
MUNICIPAL  
Um certificado digital pode ser emitido para 
que um usuário assine e criptografe 
mensagens de correio eletrônico. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
506 - CESPE - 2010 - PGM-RR - PROCURADOR 
MUNICIPAL 
eletrônico e que o usuário utilize um cliente 
webmail como interface de acesso, por meio 
de um navegador. Com base nessas 
informações, julgue os itens subsequentes.  
Caso se deseje mais segurança do que a 
convencional, o uso do HTTPS no servidor 
webmail é indicado para conferir 
confidencialidade aos dados trafegados. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
507 - CESPE - 2010 - AGU - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Acerca de conceitos de sistemas de 
informações e de segurança da informação, 
julgue os itens subsequentes. 
A informação é um ativo que, como qualquer 
outro ativo importante para os negócios, tem 
valor para a organização e, por isso, deve ser 
adequadamente protegida.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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508 - CESPE - 2010 - AGU - CONTADOR  
No que se refere a conceitos de sistemas de 
informações e de segurança da informação, 
julgue os item subsequente.  
realização de um backup, ou cópia de segurança, 
consiste em copiar dados de um dispositivo de 
armazenamento para outro, de modo que esses 
dados possam ser restaurados em caso da perda 
dos dados originais provocada, por exemplo, por 
apagamento acidental ou corrupção de dados.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
509 - CESPE - 2010 - AGU - CONTADOR  
Um arquivo criptografado fica protegido 
contra contaminação por vírus.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
510 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Considerando um computador que não tenha 
programa antivírus e firewall instalados, 
assinale a opção correta quanto à forma de 
uso desse computador e ao risco de infecção 
do mesmo por vírus de computador. 
a) Em acessos à Internet, as páginas pelas quais 
se navega e os hiperlinks que são clicados não 
representam risco de infecção por vírus de 
computador. 
b) Ao se inserir um disquete de 3 ½", de 
procedência desconhecida, no drive 
correspondente e se realizar operação de leitura 
ou escrita nele, não há risco de infecção do 
computador por vírus. 
c) Se um disquete de 3 ½" que não contenha 
vírus de computador e esteja protegido contra 
gravação for inserido na unidade de disco e 
acessado, não existe risco de um vírus de 
computador ser transferido para ele, caso o 
computador esteja infectado. 
d) Abrir arquivos executáveis de origem 
desconhecida que sejam recebidos como anexos 
em mensagens de e-mail não constitui risco de 
infecção do computador por vírus.  
e) Ao se conectar um pen drive na interface 
apropriada e, nele, se realizar operação de leitura 
ou escrita, não há risco de infecção do 
computador por vírus.  
 
511 - CESPE - 2009 - PC-PB - DELEGADO DE 
POLÍCIA  

A respeito de segurança e proteção de 
informações na Internet, assinale a opção 
incorreta.  
a) Embora o uso de aplicativo antivírus continue 
sendo importante, grande parte da prevenção 
contra os vírus depende dos usuários, porque as 
infecções ocorrem em função do comportamento 
do usuário, como abrir anexo de e-mail, clicar em 
um link ou fazer download de arquivo.  
b) Uma forma de evitar infecções no computador 
é manter o antivírus ativado e atualizado e deixar 
agendadas varreduras periódicas.  
c) Uma forma de proteção contra vírus 
eletrônicos é a troca periódica de senhas 
sensíveis.  
d) Usuários devem atentar para e-mail 
desconhecido e evitar propagar correntes com o 
objetivo de minimizar infecções por vírus.  
e) Os vírus surgem cada vez mais rapidamente, 
mas a instalação de antivírus é suficiente para 
eliminá-los, por meio do reconhecimento da 
assinatura do vírus.  
 
512 - CESPE - 2009 - ANATEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Com o desenvolvimento da Internet e a 
migração de um grande número de sistemas 
especializados de informação de grandes 
organizações para sistemas de propósito 
geral acessíveis universalmente, surgiu a 
preocupação com a segurança das 
informações no ambiente da Internet. Acerca 
da segurança e da tecnologia da informação, 
julgue os itens a seguir. 
A disponibilidade e a integridade são itens que 
caracterizam a segurança da informação. A 
primeira representa a garantia de que usuários 
autorizados tenham acesso a informações e 
ativos associados quando necessário, e a 
segunda corresponde à garantia de que sistemas 
de informações sejam acessíveis apenas àqueles 
autorizados a acessá-los.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
513 - CESPE - 2009 - ANATEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Em uma organização, a segurança da 
informação é responsabilidade corporativa do 
gerente e deve ser mantida no âmbito 
particular desse gerente.  
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( ) Certo   ( ) Errado  
 
514 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Acerca de certificação digital, assinale a 
opção correta. 
a) A infraestrutura de chaves públicas é uma rede 
privada que garante que seus usuários possuem 
login e senha pessoais e intransferíveis. 
b) Uma autoridade de registro emite o par de 
chaves do usuário que podem ser utilizadas tanto 
para criptografia como para assinatura de 
mensagens eletrônicas. 
c) A autoridade certificadora raiz emite 
certificados para usuários de mais alto nível de 
sigilo em uma organização com uma chave de 
criptografia de 128 bits. 
d) A autoridade de registro recebe as solicitações 
de certificados dos usuários e as envia à 
autoridade certificadora que os emite. 
e) O uso de certificado digital garante o repúdio 
de comunicações oriundas de usuários ou sítios 
que possuem certificados válidos e emitidos por 
entidades confiáveis.  
 
515 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Com relação a certificação e assinatura 
digital, assinale a opção correta. 
a) A assinatura digital facilita a identificação de 
uma comunicação, pois baseia-se em criptografia 
simétrica de uma única chave. 
b) Quando um usuário com assinatura digital 
envia e-mail para um destinatário, a mensagem 
será assinada por uma chave pública do 
destinatário, para garantir que seja aberta apenas 
pelo destinatário. 
c) No Windows, não é necessário utilizar 
assinatura digital, pois todos os aplicativos, 
principalmente os navegadores web, utilizam 
essa tecnologia de maneira automática e 
transparente ao usuário. 
d) Uma desvantagem dos aplicativos da suíte BR 
Office, em relação aos da suíte Microsoft Office, 
é não possuir suporte a assinaturas digitais nem 
exibir certificados digitais criados para os 
usuários. 
e) O destinatário de uma mensagem assinada 
utiliza a chave pública do remetente para garantir 

que essa mensagem tenha sido enviada pelo 
próprio remetente.  
 
516 - CESPE - 2010 - UERN - AGENTE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
A respeito de segurança da informação, 
assinale a opção correta. 
a) Cavalo-de-troia é um programa que se instala 
a partir de um arquivo aparentemente inofensivo, 
sem conhecimento do usuário que o recebeu, e 
que pode oferecer acesso de outros usuários à 
máquina infectada. 
b) A disponibilidade da informação é a garantia 
de que a informação não será alterada durante o 
trânsito entre o emissor e o receptor, além da 
garantia de que ela estará disponível para uso 
nesse trânsito. 
c) O uso de um programa anti-spam garante que 
software invasor ou usuário mal-intencionado não 
acesse uma máquina conectada a uma rede. 
d) A criptografia é uma das formas de garantir 
que a informação fique em uma área fora da 
rede, cujos dados somente são acessados, 
fisicamente, por pessoas autorizadas. 
e) Uma das formas de se garantir a segurança 
das informações de um website é não colocá-lo 
em rede, o que elimina a possibilidade de acesso 
por pessoas intrusas.  
 
517 - CESPE - 2010 - UERN - AGENTE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
No que se refere ao uso dos recursos de 
informática, assinale a opção correta. 
a) A instalação de firewall só é permitida em um 
servidor de arquivos. 
b) Um software antivírus funciona somente se 
todos os computadores da rede também o 
tiverem instalado. 
c) Ao se receber uma mensagem com arquivo 
anexo, recomendase verificar, por meio de um 
software específico, se há ou não vírus nesse 
arquivo. 
d) A senha de cada usuário pode ser 
compartilhada apenas por pessoas autorizadas. 
Caso haja divulgação da senha, deve-se fazer 
uma denúncia do vazamento de informação. 
e) Um usuário de correio eletrônico não deve 
fornecer o seu endereço de e-mail, em nenhuma 
hipótese, a pessoas desconhecidas, já que, com 
esse endereço, uma pessoa malintencionada 
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pode acessar arquivos armazenados no 
computador do usuário.  
 
518 - CESPE - 2010 - UERN - TÉCNICO DE 
NÍVEL SUPERIOR/  
A respeito de segurança da informação, 
assinale a opção correta.  
a) Todos os sistemas de segurança da 
informação são projetados para serem seguros e 
invioláveis, por isso, é mais vantajoso para uma 
empresa investir em segurança que se 
restabelecer de prejuízos resultantes de invasões 
ou perda de informações.  
b) A segurança da informação é obtida por meio 
da implementação de um conjunto extenso de 
controles, que devem ser correlacionados para 
garantir a preservação da confidencialidade, 
integridade e disponibilidade da informação.  
c) Disponibilidade é a garantia de que as 
informações sejam acessíveis apenas a pessoas 
autorizadas, e integridade diz respeito à exatidão 
das informações e dos métodos de 
processamento.  
d) Para garantir a segurança da informação de 
uma empresa, todos os mecanismos de controle 
possíveis para evitar fraudes e erros podem ser 
empregados, tais como segregação de tarefas, 
monitoramento de atividades e gravação de logs, 
mesmo que a privacidade dos funcionários e 
clientes seja violada.  
e) A única medida a ser tomada para se garantir 
toda a segurança da informação em uma 
empresa é a adoção de sistemas de controle e 
de segurança da informação, tais como o de 
controle das comunicações por meio de firewalls, 
o de restrição de acesso à rede, o de 
impedimento do roaming de rede ilimitado, entre 
outros sistemas.  
 
519 - CESPE - 2010 - UERN - TÉCNICO DE 
NÍVEL SUPERIOR  
A respeito de segurança da informação, 
assinale a opção correta.  
a) Firewall é um sistema constituído de software 
e hardware que verifica informações oriundas da 
Internet ou de uma rede de computadores e que 
permite ou bloqueia a entrada dessas 
informações, estabelecendo, dessa forma, um 
meio de proteger o computador de acesso 
indevido ou indesejado.  

b) O Windows Vista define, automaticamente, as 
configurações de firewall adequadas para três 
tipo possíveis de rede a que se conecta: casa, 
trabalho e local público. Essa configuração 
ocorre, por padrão, na segunda tentativa de 
conexão a uma rede de comunicação.  
c) Vírus, warms e cavalos-de-troia são exemplos 
de software mal-intencionados que têm o objetivo 
de, deliberadamente, prejudicar o funcionamento 
do computador. O firewall é um tipo de malware 
que ajuda a proteger o computador contra 
cavalos-de-troia.  
d) Um firewall cria uma exceção cuja ação é 
bloquear ou permitir o acesso de um programa 
específico a um computador, seja pela abertura 
de uma porta de software ou de hardware. Portas 
de hardware são gateways numerados em 
programas que o equipamento usa para trocar 
informações.  
e) Phishing é uma técnica usada para induzir 
usuários de computador a revelar informações 
pessoais ou financeiras, como uma senha de 
conta bancária. O phishing, como o cavalo-de-
troia, é uma invasão, realizada a partir de uma 
fonte confiável, que induz o destinatário a 
fornecer informações a um sítio fraudulento, por 
meio de conexão segura.  
 
 
520 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
No que se refere a tecnologias de Internet e 
intranet e à segurança da informação, julgue 
os itens subsequentes.  
Port scanner é um programa que, se instalado 
em um computador, permite que um invasor volte 
a acessá-lo quando quiser para invadi-lo. 
Geralmente é instalado a partir de programas do 
tipo cavalo-de-troia ou até por e-mail.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
521 - CESPE - 2009 - TRE-MG - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Considerando a segurança da informação, 
assinale a opção correta  
a) A instalação de antivírus garante a qualidade 
da segurança no computador.  
b) Toda intranet consiste em um ambiente 
totalmente seguro porque esse tipo de rede é 
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restrito ao ambiente interno da empresa que 
implantou a rede.  
c) O upload dos arquivos de atualização é 
suficiente para a atualização do antivírus pela 
Internet.  
d) O upload das assinaturas dos vírus detectados 
elimina-os.  
e) Os antivírus atuais permitem a atualização de 
assinaturas de vírus de forma automática, 
sempre que o computador for conectado à 
Internet.  
 
522 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
No que se refere a tecnologias de Internet e 
intranet e à segurança da informação, julgue 
os itens subsequentes. 
Uma rede do tipo VPN (virtual private network) é 
fundamental para evitar que vírus ou programas 
maliciosos entrem nos computadores de 
determinada empresa, já que esse tipo de rede é 
configurado de modo a bloquear qualquer arquivo 
que não seja reconhecido pelo firewall nela 
instalado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
523 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
Cliente web ou WWW, a exemplo do Internet 
Explorer e do Mozilla Firefox, é um programa 
utilizado para acessar os servidores que 
armazenam, na Internet, as páginas de 
usuários ou organizações.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
524 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
No que se refere a tecnologias de Internet e 
intranet e à segurança da informação, julgue 
os itens subsequentes. 
A Internet por rádio, no Brasil, ainda é um serviço 
de baixa velocidade, sujeito a intempéries e 
inoperante no caso de dias nublados, porque 
utiliza infraestrutura por satélite.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
525 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
O serviço de acesso à Internet por ADSL não 
necessita de modem para estabelecer uma 

conexão, que é realizada por um cabo UTP 
dedicado, ligado entre o computador do usuário e 
o provedor de acesso.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
526 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
Um servidor de saída de e-mails, ou servidor 
POP, é obrigatório para que um serviço de 
correio eletrônico seja estabelecido em um 
servidor, o qual deve ser responsável por enviar 
os e-mails para usuários cadastrados. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
527 - CESPE - 2008 - PRF - POLICIAL 
RODOVIÁRIO FEDERAL  
Com relação a vírus de computador, phishing, 
pharming e spam, julgue os itens seguintes. 
I Uma das vantagens de serviços webmail em 
relação a aplicativos clientes de correio eletrônico 
tais como o Mozilla ThunderbirdTM 2 está no fato 
de que a infecção por vírus de computador a 
partir de arquivos anexados em mensagens de e-
mail é impossível, já que esses arquivos são 
executados no ambiente do sítio webmail e não 
no computador cliente do usuário. 
 
II Phishing e pharming são pragas virtuais 
variantes dos denominados cavalos-de-tróia, se 
diferenciando destes por precisarem de arquivos 
específicos para se replicar e contaminar um 
computador e se diferenciando, entre eles, pelo 
fato de que um atua em mensagens de e-mail 
trocadas por serviços de webmail e o outro, não.  
 
III O uso de firewall e de software antivírus é a 
única forma eficiente atualmente de se 
implementar os denominados filtros anti-spam. 
 
IV Se o sistema de nomes de domínio (DNS) de 
uma rede de computadores for corrompido por 
meio de técnica denominada DNS cache 
poisoning, fazendo que esse sistema interprete 
incorretamente a URL (uniform resource locator) 
de determinado sítio, esse sistema pode estar 
sendo vítima de pharming.  
 
V Quando enviado na forma de correio eletrônico 
para uma quantidade considerável de 
destinatários, um hoax pode ser considerado um 
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tipo de spam, em que o spammer cria e distribui 
histórias falsas, algumas delas denominadas 
lendas urbanas. 
 
A quantidade de itens certos é igual a  
a) 1.  
b) 2.  
c) 3.  
d) 4.  
e) 5.  
 
528 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Um dos fatores mais significativos no aumento 
das possibilidades de ataque na Internet é o 
crescimento global do acesso de banda larga. 
Com computadores conectados 24 horas à 
Internet 
por meio de acesso de banda larga, a 
oportunidade de atacar sistemas em tempo real e 
de utilizar a capacidade ociosa de máquinas 
contaminadas para outros ataques é um recurso 
tentador demais para  ser ignorado. A expansão 
e a diversificação do papel dos computadores na 
sociedade moderna também propiciam mais 
oportunidades para aqueles que buscam 
capitalizar-se no cibercrime. O uso de telefones 
celulares, as operações bancárias online, os 
jogos online e o comércio eletrônico, em geral, 
são vetores e alvos suficientes para assegurar 
aos inescrupulosos o bastante com o que se 
ocupar. 
Internet: (com adaptações). 
 
 
Tendo o texto acima como referência inicial, 
julgue os itens subseqüentes.  
A "oportunidade de atacar sistemas em tempo 
real e de utilizar a capacidade ociosa de 
máquinas contaminadas" para ataques, conforme 
referido no texto, pode ser explorada utilizando-
se botnets, que são aplicativos de controle de 
computadores utilizados por criminosos virtuais.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

529 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO 
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Os textos de I a IV apresentados relatam 
mudanças que vêm ocorrendo na rede 

mundial de computadores, a Internet, e 
anunciam outras que estão por vir nos 
próximos anos. A partir 
desses textos, julgue os itens de 79 a 88.  
O número crescente de pessoas que consideram 
que a "web é um computador", como referido no 
texto IV, se traduz, também, no número 
crescente de computadores denominados zumbis 
conectados na grande rede. Um computador 
zumbi pode ser utilizado para o envio de spam e 
para o ataque a sistemas informatizados 
acessíveis na web. Uma forma de reduzir os 
riscos associados ao fato de o computador do 
usuário estar conectado na Internet é pelo uso de 
software antivírus, como o McAfee e o Avast!, por 
exemplo. O emprego de um firewall, para o 
controle do que entra e do que sai do computador 
em conexões com a web, é outra forma de 
reduzir tais riscos.  
( ) Certo   ( ) Errado  

 
 
530 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - ESCRITURÁRIO   
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A figura acima ilustra uma janela do BrOffice.org Writer, que está sendo usado para a elaboração 
de um documento com algumas informações acerca de aplicativos e dispositivos de informática. 
Considerando essa janela e o texto nela contido, julgue os itens de 71 a 78.  
Considere a seguinte situação hipotética. Para que um cliente acesse os seus dados bancários por meio 
da Internet, o Banco do Brasil, para aumentar a segurança nesse acesso, passou a exigir o cadastramento 
do número MAC da interface de rede do computador utilizado pelo cliente no acesso ao sítio do banco. 
Nessa situação, é correto concluir que, para cada provedor de acesso que o cliente utilize para acessar o 
sítio do banco, novo cadastro deverá ser efetuado, pois, para cada provedor, haverá um número MAC 
específico.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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531 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
As informações no documento são suficientes 
para se concluir corretamente que o programa 
SpamBayes atua como filtro de popups.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
532 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
O Banco do Brasil (BB) disponibiliza ferramentas 
que proporcionam a você maior segurança para 
realizar suas operações financeiras pela Internet. 
Mas, para que essas ferramentas tenham real 
eficácia, você deve tomar alguns cuidados. 
Confira abaixo algumas regras para aumentar a 
sua segurança ao realizar transações financeiras 
pela Internet. 
 
I CERTIFIQUE-SE de que está na área segura 
do portal BB, verifique a existência de um 
pequeno cadeado fechado 
na tela do programa de navegação. Note também 
que, no início do campo "endereço", surgem as 
letras "https". 
 
II EVITE atalhos para acessar o sítio do BB, 
especialmente os obtidos em sítios de pesquisa. 
Digite sempre no campo 
"endereço". 
 
III EVITE abrir e-mail de origem desconhecida. 
EVITE também executar programas ou abrir 
arquivos anexados, sem 
verificá-los com antivírus atualizado. Eles podem 
conter vírus ou cavalos-de-tróia, sem que os 
remetentes sequer saibam disso. 
 
IV SOLICITE aos seus amigos que não enviem 
mensagens de e-mail de corrente (spam). Essas 
mensagens são muito utilizadas para propagar 
vírus e cavalo-de-tróia. 
 
V UTILIZE somente provedores com boa 
reputação no mercado e browsers e antivírus 
mais atualizados. A escolha de um provedor deve 
levar em conta também as políticas de segurança 
e a confiabilidade da empresa. 
 
Internet: (com adaptações). 

 

 
Considerando as informações apresentadas 
no texto acima e na janela do Internet 
Explorer 7 (IE7) ilustrada, julgue os itens de 
71 a 80, sabendo que a janela do IE7 está 
sendo executada em um computador PC e 
usada para um acesso à Internet.  
É correto concluir que a página web apresentada 
na janela do IE7 é uma página personalizada, em 
que foram utilizados recursos da ferramenta 
denominada iGoogle. Verifica-se, ainda, nessa 
página, a possibilidade de haver hyperlink a um 
sítio de webmail e a ambiente web de 
relacionamentos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
533 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Com base no texto, é correto concluir que é 
inseguro todo acesso ao sítio do BB a partir 
de atalho presente em sítio de busca, a 
exemplo da página web mostrada na área de 
páginas do IE7 ilustrada.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
534 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
O Banco do Brasil (BB) disponibiliza ferramentas 
que proporcionam a você maior segurança para 



 

 

 

 

106 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

realizar suas operações financeiras pela Internet. 
Mas, para que essas ferramentas tenham real 
eficácia, você deve tomar alguns cuidados. 
Confira abaixo algumas regras para aumentar a 
sua segurança ao realizar transações financeiras 
pela Internet. 
 
I CERTIFIQUE-SE de que está na área segura 
do portal BB, verifique a existência de um 
pequeno cadeado fechado 
na tela do programa de navegação. Note também 
que, no início do campo "endereço", surgem as 
letras "https". 
II EVITE atalhos para acessar o sítio do BB, 
especialmente os obtidos em sítios de pesquisa. 
Digite sempre no campo 
"endereço". 
III EVITE abrir e-mail de origem desconhecida. 
EVITE também executar programas ou abrir 
arquivos anexados, sem 
verificá-los com antivírus atualizado. Eles podem 
conter vírus ou cavalos-de-tróia, sem que os 
remetentes sequer saibam disso. 
IV SOLICITE aos seus amigos que não enviem 
mensagens de e-mail de corrente (spam). Essas 
mensagens são muito utilizadas para propagar 
vírus e cavalo-de-tróia. 
V UTILIZE somente provedores com boa 
reputação no mercado e browsers e antivírus 
mais atualizados. A escolha de um provedor deve 
levar em conta também as políticas de segurança 
e a confiabilidade da empresa. 
 
Internet: (com adaptações). 

 
Considerando as informações apresentadas 
no texto acima e na janela do Internet 
Explorer 7 (IE7) ilustrada, julgue os itens de 
71 a 80, sabendo que a janela do IE7 está 
sendo executada em um computador PC e 
usada para um acesso à Internet.  
Com base na regra enunciada em I, é correto 
inferir que o acesso apresentado na janela do IE7 
se realiza em uma "área segura" do sítio do 
Google.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
535 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Os termos spam e cavalo-de-tróia, 
mencionados na regra IV, são sinônimos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
536 - CESPE - 2010 - TRE-MT - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de sistema de informação e segurança da 
informação, assinale a opção correta.  
a) Para que uma empresa tenha infraestrutura de 
tecnologia da informação (TI), é necessário que 
ela esteja cadastrada no Ministério das 
Comunicações para poder adquirir e oferecer 
acesso à Internet, e obter um conjunto de 
software livres  
b) A infraestrutura de TI, por ser uma tecnologia 
de alto custo, embora seja importante para uma 



 

 

 

 

107 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

empresa, deve ser adquirida apenas quando se 
esgotarem outras formas de armazenamento de 
informações com mais baixo custo.  
c) Segurança da informação é um conceito 
utilizado em TI, visto que todas as tecnologias 
empregadas tanto nas redes de computadores 
quanto nas máquinas pessoais possuem 
segurança contra hackers, crackers e vírus.  
d) Uma das formas de se evitar a infecção por 
vírus de computador pela Internet é sempre 
renovar a senha de acesso à caixa postal de e-
mail do usuário, já que a senha deve ser secreta, 
pessoal e intransferível.  
e) De modo a verificar se a máquina está 
infectada, é recomendável utilizar, 
frequentemente, os serviços de scan de vírus.  
 
537 - CESPE - 2009 - TCE-RN - ASSESSOR 
TÉCNICO JURÍDICO  
Acerca de conceitos de informática e de 
segurança da informação, julgue os itens a 
seguir.  
Diferentemente do que ocorre no sistema 
Windows XP, no Linux, para se obter maior 
velocidade de acesso, os dados são 
armazenados diretamente em pastas, e não em 
subpastas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
538 - CESPE - 2009 - TCE-RN - ASSESSOR 
TÉCNICO JURÍDICO  
Chave criptográfica é um termo que se refere 
a um parâmetro (ou conjunto de parâmetros) 
variável do algoritmo criptográfico que 
interfere diretamente no processo 
criptográfico. Para cada chave distinta (valor 
de chave), o algoritmo gera um criptograma 
diferente para uma mesma mensagem, que só 
poderá ser decifrado pelo usuário que 
conheça o valor em uso. Dessa forma, a 
segurança lógica é garantida, mesmo que o 
processo criptográfico se torne público, 
desde que a chave seja mantida secreta.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 

539 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
 Com relação a correio eletrônico, julgue os 
próximos itens. 
Toda mensagem enviada para endereço de 
correio eletrônico que contenha o símbolo @ 
passa por processo de criptografia. Esse 
processo garante que, se a mensagem for 
interceptada por pessoa que não seja o 
destinatário, seu conteúdo não será decifrado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
540 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos e tecnologias 
relacionados à Internet e a intranet, julgue os 
itens subseqüentes. Na Internet, o termo 
cookie é utilizado para designar um tipo de 
vírus que tem por função destruir dados 
contidos no disco rígido de um computador 
infectado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
541 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Arquivos que armazenam documentos 
gerados a partir do Microsoft Word de versão 
superior ou igual à 2003 são imunes a 
infecção por vírus de macro, devido à 
incapacidade de esse tipo de vírus infectar 
arquivos com extensão .doc obtidos por meio 
do referido programa.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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542 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
 

 
Considerando a figura acima, que mostra uma 
janela do Windows XP, julgue os itens a 
seguir.  
Para iniciar um processo de verificação de 
infecção por vírus de computador dos arquivos 

associados aos ícones e ,

 é suficiente realizar a 

seguinte seqüência de ações: clicar  ; 

pressionar e manter pressionada a tecla ; 

clicar  ; liberar a tecla ; 

clicar  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
543 - CESPE - 2009 - PREFEITURA DE 
IPOJUCA - PE - TODOS OS CARGOS  
Com relação aos conceitos e às tecnologias 
de segurança da informação em ambientes 
eletrônicos, julgue os itens que se seguem.  
Para o acesso seguro a um computador 
conectado a uma rede interna, o administrador 
deve oferecer uma senha única, composta por, 

no mínimo, 12 caracteres, para cada grupo de 10 
usuários.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
544 - CESPE - 2009 - PREFEITURA DE 
IPOJUCA - PE - TODOS OS CARGOS  
Com relação aos conceitos e às tecnologias 
de segurança da informação em ambientes 
eletrônicos, julgue os itens que se seguem.  
O controle de acesso lógico em uma empresa 
garante que apenas pessoas autorizadas tenham 
acesso ao ambiente físico da empresa, 
impedindo que episódios de roubo ou vandalismo 
ocorram contra o patrimônio.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
545 - CESPE - 2009 - PREFEITURA DE 
IPOJUCA - PE - TODOS OS CARGOS  
A criptografia é uma solução indicada para 
evitar que um arquivo seja decifrado, no caso 
de ele ser interceptado indevidamente, 
garantindo-se, assim, o sigilo das 
informações nele contidas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
546 - CESPE - 2009 - PREFEITURA DE 
IPOJUCA - PE - TODOS OS CARGOS  
Os programas de antivírus são indicados para 
fazer controle e eliminação de pragas virtuais. 
São exemplos típicos de pragas virtuais: 
spyware, worm, firewall, hash e boot.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
547 - CESPE - 2009 - PREFEITURA DE 
IPOJUCA - PE - TODOS OS CARGOS  
Entre os princípios básicos de segurança da 
informação, destacam-se a confidencialidade, 
a integridade e a disponibilidade.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
548 - CESPE - 2009 - TCU - TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO  
Com relação a conceitos de informática e 
características de sistemas operacionais, 
julgue os itens a seguir.  
O firewall do Windows XP restringe as 
informações que chegam ao computador no qual 
ele está instalado vindas de outros 
computadores, o que permite maior controle 
sobre os dados e oferece proteção contra 
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pessoas ou programas que tentem conectar o 
computador sem permissão.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
549 - CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Com referência à segurança da informação, 
julgue os itens subsequentes.  
O acesso seguro a um ambiente eletrônico deve 
ser feito por meio de firewall, que é um sistema 
que reconhece o nome e a senha do usuário, 
elimina os vírus que podem estar na máquina 
cliente e no servidor e impede o envio de 
informações sem criptografia.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
550 - CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Uma das principais preocupações com 
relação a ambientes eletrônicos, a segurança 
deve ser considerada sob diversos aspectos, 
como de conscientização dos usuários, 
regras e cuidados de acesso, uso, tráfego de 
dados em uma rede, além da utilização 
correta de software autorizados, que devem 
ser legalmente adquiridos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
551 - CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Vírus, spywares, worms e trojans são 
conhecidas ameaças aos ambientes 
eletrônicos que devem ser monitoradas por 
meio de software de segurança específicos 
para cada tipo de ameaça.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
552 - CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Os arquivos recebidos anexados a 
mensagens eletrônicas devem ser abertos 
imediatamente, a fim de se descobrir se 
contêm vírus. Para tanto, basta ter um 
programa de antivírus instalado, que vai 
automaticamente eliminar a mensagem, caso 
seja identificado um vírus dentro dela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 

553 - CESPE - 2009 - DPF - ESCRIVÃO DA 
POLÍCIA FEDERAL  

 
 
Considerando a figura acima, que apresenta 
uma janela com algumas informações da 
central de segurança do Windows de um 
sistema computacional (host) de uso pessoal 
ou corporativo, 
julgue os próximos itens, a respeito de 
segurança da informação.   
A configuração da proteção contra malwares 
exposta na figura indica que existe no host uma 
base de assinaturas de vírus instalada na 
máquina.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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554 - CESPE - 2009 - DPF - ESCRIVÃO DA 
POLÍCIA FEDERAL  
 

 
Considerando a figura acima, que apresenta 
uma janela com algumas informações da 
central de segurança do Windows de um 
sistema computacional (host) de uso pessoal 
ou corporativo, 
julgue os próximos itens, a respeito de 
segurança da informação.  
Na figura acima, o firewall assinalado como 
ativado, em sua configuração padrão, possui um 
conjunto maior de regras para bloqueio de 
conexões originadas de fora do computador do 
que para as conexões originadas de dentro do 
computador.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
555 - CESPE - 2009 - DPF - ESCRIVÃO DA 
POLÍCIA FEDERAL  
A atualização automática disponibilizada na 
janela exibida acima é uma função que está 
mais relacionada à distribuição de novas 
funções de segurança para o sistema 
operacional do que à distribuição de novos 
patches (remendos) que corrijam as 
vulnerabilidades de código presentes no 
sistema operacional.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 

556 - CESPE - 2006 - TJ-RR - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Uma das maneiras mais comuns de se 
espalhar vírus e vermes na Internet é através 
de e-mails. Assinale a opção correspondente 
a procedimento que não oferece risco de 
contaminação por vírus e(ou) vermes.  
a) Abrir anexos de fontes desconhecidas.  
b) Adquirir software antivírus e configurá-lo para 
examinar e-mails e anexos.  
c) Atualizar softwares de jogos via Internet.  
d) Instalar o chat para receber dados da Internet 
via download.  
 
557 - CESPE - 2002 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
O teclado virtual é uma forma mais segura 
para você informar sua senha de auto-
atendimento (senha de oito algarismos), 
clicando com o mouse o teclado virtual na tela 
do computador, via Internet, em qualquer 
lugar onde você estiver. 
O BB sempre utilizou a mais avançada tecnologia 
para atender seus clientes na Internet, nunca 
tendo sido registrado um ataque bemsucedido 
aos computadores do banco.  

 
 
Internet: (com adaptações).  
Considerando essas informações e com 
relação à segurança de dados em operações 
bancárias, julgue os itens subseqüentes.  
Pode-se aumentar a segurança em transações 
de dados na Internet por meio do uso de técnicas 
de criptografia e de sistemas firewall: a 
criptografia permite que dados sejam codificados 
e que somente quem tenha a chave correta para 
a decodificação possa decifrar a informação, 
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enquanto sistemas firewall são utilizados para 
diminuir riscos de ataques a bancos de dados e a 
sistemas computacionais de uma forma geral.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
558 - CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

 
 
Um usuário da Internet acessou o sítio do BB, 
cujo URL é http://www.bb.com.br, para, por meio 
das funcionalidades implementadas nesse sítio, 
realizar consulta acerca dos planos de seguro 
para automóveis disponibilizados pelo BB. Após 
algumas operações de navegação nesse sítio, 
ele obteve a página Web mostrada na janela do 
Internet Explorer 6 ilustrada acima. Para obter as 
informações desejadas, o usuário deve, 
inicialmente, preencher os campos mostrados na 
página com dados relativos ao plano de seguro, 
além de dados pessoais e do veículo a ser 
segurado. Em seguida, ele deve clicar o botão 

, que, dando início a um processo 
de upload, levará informações do usuário ao sítio 
do BB. Considerando essa situação hipotética, 
julgue os itens subseqüentes.  
Para que o envio das informações ao sítio do BB 
pelo processo de upload mencionado acima seja 
realizado com segurança, impedindo-se que 
parte dessas informações seja obtida de forma 
não-autorizada, é necessário que, antes de se 

clicar o botão , seja clicado o botão 

e, na lista de opções que aparece em 
decorrência dessa ação, seja clicado Link seguro.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
559 - CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

 
Um usuário da Internet e cliente do BB acessou 
por meio do Internet Explorer 6 o sítio cujo URL é 
http://www.bb.com.br para obter informações 
acerca dos mecanismos de segurança 
implementados nesse sítio. Após algumas 
operações nas páginas do sítio, o usuário obteve 
a página ilustrada na figura acima, contendo 
informações acerca do teclado virtual, uma 
ferramenta disponibilizada aos clientes do BB no 
acesso a funcionalidades referentes a transações 
bancárias. A partir da figura mostrada, julgue os 
itens seguintes, relativos à Internet, à segurança 
no acesso à Internet, às informações contidas na 
página ilustrada e ao Internet Explorer 6.  
Considere a seguinte situação hipotética.  
Na navegação descrita acima, enquanto o 
usuário manipulava as páginas do sítio do BB, 
ele observou em determinados momentos que 
recursos de hardware e de software de seu 
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computador estavam sendo utilizados sem a sua 
requisição. Em determinados momentos, 
verificou que arquivos estavam sendo deletados, 
outros criados, o drive do CD-ROM abria e 
fechava sem ser solicitado. O usuário chegou, 
enfim, à conclusão de que seu computador 
estava sendo controlado via Internet por uma 
pessoa por meio de uma porta de comunicação 
estabelecida sem sua autorização.  
Nessa situação, é provável que o computador do 
usuário estivesse sendo vítima de um vírus de 
macro.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
560 - CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Considere a seguinte situação hipotética. 
 Antes de acessar o sítio do BB, o usuário 
acessou páginas da Internet não muito confiáveis 
e o computador por meio do qual o acesso à 
Internet foi realizado contraiu um vírus de script.  
Nessa situação, é possível que um trojan seja 
instalado no computador do usuário sem que 
este saiba o que está acontecendo.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
561 - CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Sabendo que o teclado virtual permite que o 
cliente do BB insira a senha de acesso às 
informações bancárias de sua conta por meio 
do mouse e não por digitação no teclado, 
conclui-se que essa ferramenta dificulta a 
ação de um trojan, que é um aplicativo capaz 
de registrar em um arquivo todas as teclas 
digitadas e depois enviar este arquivo para 
um outro endereço eletrônico.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
562 - CESPE - 2007 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Com relação à segurança e à privacidade de 
usuários no processo de navegação na 
Internet, julgue o item seguinte.  
Para que um computador esteja efetivamente 
protegido contra a ação de vírus de computador e 
contra ataques de hackers, é suficiente que haja, 
no computador, um programa antivírus que tenha 
sido atualizado há, no máximo, três meses, 

sendo desnecessário, atualmente, o uso de 
firewall no combate a ataques de hackers.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
563 - CESPE - 2007 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO   
Considere a seguinte propaganda. 
A tecnologia VoIP (Voz sobre IP) permite a 
transmissão de voz entre computadores e entre 
estes e telefones fixos e celulares no Brasil e no 
exterior. As conversações realizadas utilizando-
se o software que disponibiliza essa tecnologia 
são, na maioria dos casos, totalmente gratuitas e 
sem limite de tempo. As chamadas para 
telefones fixos ou celulares são feitas a preços 
bem menores que os de uma ligação telefônica 
convencional. Para isso, basta adquirir créditos. 
Conforme são utilizados, os créditos são 
deduzidos da conta do usuário. Quando os 
créditos terminam, é possível recarregá-los 
mediante nova compra. 
Com relação a essa propaganda, julgue o item 
seguinte.  
Diferentemente do que se afirma, a tecnologia 
VoIP não permite a transmissão de voz entre 
computador e telefone celular. Também, 
diferentemente do que se afirma na propaganda, 
essa tecnologia ainda não é disponibilizada para 
usuários residentes no Brasil, devido, entre 
outros, a problemas de segurança no acesso à 
Internet.  
( ) Certo   ( ) Errado  

ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS 

 
564 - CESPE - 2011 - CBM-DF - BOMBEIRO -  
Considerando que, quando se cria um arquivo 
em um computador com sistema operacional 
Windows XP, uma série de atributos do 
arquivo fica disponível para consulta, julgue 
os itens a seguir. 
A data de criação do arquivo é modificada toda 
vez que o arquivo é alterado. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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565 - CESPE - 2011 - CBM-DF - BOMBEIRO  
As propriedades de um arquivo não são, 
geralmente, alteradas quando se altera a 
extensão desse arquivo. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
566 - CESPE - 2012 - TJ-AL - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com relação aos conceitos de organização e 
de gerenciamento de arquivos e pastas, 
assinale a opção correta. 
a) Muitos sistemas operacionais suportam vários 
tipos de arquivos. Linux e Windows, por exemplo, 
apresentam os arquivos de texto, os arquivos de 
dados, os arquivos executáveis e as bibliotecas 
compartilhadas como arquivos do tipo regular. 
b) No Linux, a nomeação de arquivos e diretórios 
é irrestrita, não havendo limitação de 
comprimento ou caracteres não permitidos. 
c) No Windows 7, ao contrário das versões 
anteriores, é possível examinar o conteúdo de 
várias pastas em uma única janela do Windows 
Explorer, desde que as subpastas estejam 
compartilhadas. 
d) Todo arquivo ou diretório tem propriedades 
associadas. Independentemente do sistema 
operacional, quaisquer dessas propriedades 
podem ser alteradas diretamente pelo 
proprietário do arquivo. 
e) No Linux, um diretório pode conter referências 
a arquivos e a outros diretórios, que podem 
também conter outras referências a arquivos e 
diretórios. Todavia, nesse sistema, os arquivos 
contidos em um diretório devem ser do mesmo 
tipo. 
 
567 - CESPE - 2012 - TJ-AL - AUXILIAR 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção correta, referente a 
organização e gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas. 
a) Uma pasta é um repositório que pode ser 
utilizado para armazenar apenas arquivos. 
b) No Windows 7, os nomes de arquivos podem 
conter qualquer caractere do idioma português, 
exceto o til e os acentos grave, agudo e 
circunflexo.  
c) No Windows 7, é possível organizar arquivos 
em bibliotecas, que reúnem elementos de 
diferentes locais e os exibem em uma única 

coleção, sem os mover de onde estão 
armazenados. 
d) Extensão do nome de arquivo é um conjunto 
de caracteres utilizado pelo Windows 7 para 
decifrar o tipo de informação contida em arquivo 
e qual o melhor programa para sua execução. 
Assim, tendo em vista a segurança de 
informações, não é possível alterar a extensão do 
nome de arquivo. 
e) O nome de um arquivo no Windows 7 pode 
possuir até 256 caracteres, incluída sua extensão 
que, por sua vez, pode possuir, no máximo, 3 
caracteres após o ponto. 
 
568 - CESPE - 2012 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
Julgue os próximos itens, relativos a 
organização e gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas no sistema 
operacional Windows 7. 
É possível criar uma biblioteca de arquivos de 
diferentes locais e, posteriormente, exibi-los em 
uma única coleção, sem os mover de onde estão 
armazenados. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
569 - CESPE - 2012 - TJ-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção correta, referente a 
organização e gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas. 
a) Extensão do nome de arquivo é um conjunto 
de caracteres utilizado pelo Windows 7 para 
decifrar o tipo de informação contida em arquivo 
e qual o melhor programa para sua execução. 
Assim, tendo em vista a segurança de 
informações, não é possível alterar a extensão do 
nome de arquivo. 
b) O nome de um arquivo no Windows 7 pode 
possuir até 256 caracteres, incluída sua extensão 
que, por sua vez, pode possuir, no máximo, 3 
caracteres após o ponto. 
c) Uma pasta é um repositório que pode ser 
utilizado para armazenar apenas arquivos.  
d) No Windows 7, os nomes de arquivos podem 
conter qualquer caractere do idioma português, 
exceto o til e os acentos grave, agudo e 
circunflexo.  
e) No Windows 7, é possível organizar arquivos 
em bibliotecas, que reúnem elementos de 
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diferentes locais e os exibem em uma única 
coleção, sem os mover de onde estão 
armazenados. 
 
570 - CESPE - 2011 - BRB - ESCRITURÁRIO  
Em relação a conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, 
pastas e programas, julgue o próximo item. 
A central de sincronização do Windows permite 
vincular dois arquivos armazenados em locais 
distintos, de modo que a exclusão de um desses 
arquivos acarreta automaticamente a exclusão do 
outro pela central. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
571 - CESPE - 2011 - IFB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
Com relação a conceitos básicos de 
informática e a conceitos de organização e de 
gerenciamento de arquivos e pastas, julgue 
os itens a seguir. 
Em uma pasta, é possível armazenar arquivos e 
novas pastas, consideradas subpastas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
572 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
Com relação aos conceitos de organização e 
gerenciamento de arquivos, pastas e 
programas, julgue os itens que se seguem. 
A tabela de alocação de arquivos (FAT) é um 
sistema de arquivos que permite a localização 
dos clusters em um disco, para que um arquivo 
seja aberto.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
573 - CESPE - 2009 - TRE-MA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Quanto aos conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, 
pastas e programas, assinale a opção correta.  
a) O nome de um arquivo no Windows pode ser 
composto por um ou mais caracteres, mas a 
extensão que identifica o seu formato deve ter, 
no máximo, dois caracteres, separados por 
vírgula.  
b) Os termos pasta, folder, diretório, arquivo e 
documento são sinônimos.  
c) O diretório raiz é um local no disco rígido que 
contém todos os arquivos de um sistema 

operacional, arquivos de programas, assim como 
os arquivos dos usuários, armazenados em seus 
respectivos diretórios.  
d) O Windows Explorer é um aplicativo que 
oferece a opção de acesso a todos os diretórios 
criados pelo usuário de um computador, no 
entanto, por questão de segurança, ele não 
oferece acesso aos arquivos do sistema 
operacional nem dos programas instalados no 
computador.  
e) A criação de novos diretórios não é permitida 
ao usuário comum do Linux, sendo permitida a 
ele apenas a criação de arquivos que podem ser 
armazenados em pastas já criadas 
anteriormente.  
 
574 - CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR  
Julgue os itens a seguir, referentes à 
organização e gerenciamento de arquivos e 
pastas. 
As propriedades de um documento, também 
conhecidas como metadados, são detalhes de 
um arquivo que o descrevem ou o identificam. As 
propriedades incluem detalhes como título, nome 
do autor, assunto e palavras-chave que 
identificam o tópico ou o conteúdo do documento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
575 - CESPE - 2010 - DETRAN-ES - ANALISTA 
DE SISTEMAS  
Julgue os itens seguintes, relacionados a 
conceitos de organização, de segurança e de 
gerenciamento de informações, arquivos, 
pastas e programas. 
As bibliotecas, no Windows 7, gerenciam 
arquivos, mas não os armazenam, embora 
tenham a capacidade de monitorar as pastas que 
contêm os itens, permitindo que os arquivos 
sejam acessados e organizados de várias 
maneiras. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
576 - CESPE - 2011 - TRE-ES - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Julgue os itens que se seguem, relativos ao 
gerenciamento de arquivos. 
Para atribuir uma letra a uma pasta (ou 
computador da rede), a qual será reconectada 
automaticamente sempre que o usuário efetuar 
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logon, é suficiente executar o procedimento 
descrito a seguir, na sequência indicada.  
I abrir a pasta Meu Computador, no menu 
Ferramentas;  
II clicar em Mapear unidade de rede;  
III selecionar uma letra de Unidade; em Pasta, 
digitar o nome do servidor e o nome do 
compartilhamento do computador ou pasta 
desejada.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
577 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue os itens que se seguem, relativos ao 
gerenciamento de arquivos. 
No Windows Explorer do Windows XP, ao se 
efetuar a ação de mover um arquivo que esteja 
aberto, de uma pasta para outra, esse arquivo é 
automaticamente salvo, fechado e, em seguida, 
transferido para a pasta de destino.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
578 - CESPE - 2010 - ABIN - AGENTE 
TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA  
Com relação aos conceitos de organização e 
gerenciamento de arquivos e pastas, julgue 
os itens subsequentes. 
Para controlar os arquivos, os sistemas 
operacionais têm, em regra, diretórios ou pastas 
que também são arquivos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
579 - CESPE - 2010 - ABIN - AGENTE 
TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA   
Os nomes de caminhos relativos de uma pasta 
sempre começam com o diretório-raiz e cada 
nome é único.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
580 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
No que diz respeito aos conceitos de 
organização de informações, assinale a opção 
correta. 
a) Uma pasta pode conter diversos arquivos; no 
entanto, um arquivo não pode estar armazenado 
em diversas pastas, pois isso pode causar 
conflito quando um usuário solicitar a sua 
abertura.  

b) Um arquivo cujo tamanho é de 7.900 Kb não 
cabe em um diretório que possui 0,5 Gb de 
espaço livre.  
c) O Desktop ou área de trabalho é uma área 
temporária do Windows onde são armazenados 
arquivos que foram eliminados do sistema, mas 
que ainda podem ser recuperados.  
d) Em uma pasta criada no diretório Meus 
Documentos do Windows, só devem ser salvos 
arquivos no formato .doc.  
e) As pastas são espaços lógicos criados em 
uma máquina para facilitar o armazenamento e a 
organização de arquivos e de outras pastas em 
um ambiente computacional.  
 
581 - CESPE - 2009 - PC-PB - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
Quanto a organização e gerenciamento de 
arquivos, pastas e programas, assinale a 
opção correta.  
a) No sistema gerenciador de arquivos, a pasta 
Lixeira possui a função de armazenar os arquivos 
excluídos.  
b) Ao se criar uma pasta com o nome 
documentos, todos os arquivos que forem salvos 
na referida pasta terão a extensão .doc.  
c) Os arquivos armazenados na pasta ZIP são 
automaticamente criptografados para evitar 
acesso indevido.  
d) Um procedimento que deve ser adotado 
periodicamente pelo usuário para liberar espaço 
de disco é a exclusão de arquivos 

desnecessários usando a tecla  
e) Na instalação dos sistemas operacionais 
atuais, já são disponibilizados aplicativos de 
edição de textos, planilhas eletrônicas e 
programas de apresentação.  
 
582 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Acerca dos conceitos de organização de 
informações, assinale a opção correta. 
a) Para o armazenamento de arquivos, o 
Windows possui estrutura de diretórios rígida, 
sendo desnecessário e impossível ao usuário 
criar diretórios próprios. 
b) No Linux, arquivos com terminações 
diferentes, indicando terem sido gerados por 
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programas diferentes, devem ser armazenados 
em diretórios específicos e distintos. 
c) Uma das formas para otimizar o uso do 
espaço em disco é a compactação de arquivos, 
que pode ser feita por meio de programas 
específicos para tal finalidade, tais como o 
WinZip e o RAR. 
d) No Linux, os arquivos são armazenados com 
prazo de validade. Ao se encerrar o prazo de 
armazenamento demandado, caso não seja feito 
o backup, o arquivo é excluído do sistema de 
armazenamento. 
e) O Linux não permite a criação de mais de 
cinco subdiretórios dentro de um diretório raiz, 
nem um caminho superior a cinco diretórios.  
 
 
583 - CESPE - 2009 - CEHAP-PB - TODOS OS 
CARGOS  
A respeito de conceitos de informática, 
assinale a opção correta.  
a) Para se armazenar em arquivo dados de vídeo 
com tamanho de 290 MB, a mídia DVD é mais 
indicada que a CD-RW, pois esta é incompatível 
com esse tipo de arquivo.  
b) A impressora laser, por apresentar melhor 
qualidade, tem velocidade de impressão inferior 
às impressoras do tipo deskjet.  
c) A BIOS é um dispositivo que permite o acesso 
sem fio à Internet.  
d) Um pendrive de capacidade de 1 GB permite 
armazenar arquivo com tamanho igual a 560 KB.  
 
584 - CESPE - 2010 - UERN - AGENTE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 
 
 

 
Considerando a figura acima, assinale a 
opção correta a respeito do gerenciamento de 
pastas e arquivos. 

a) Com o uso do botão  e do mouse, é 
possível abrir um arquivo selecionado que esteja 
em um diretório. 
b) Por meio de funcionalidades encontradas no 

botão  , é possível alternar a visualização das 
pastas e dos arquivos exibidos no monitor, em 
modos específicos com mais ou menos detalhes 
quanto ao tamanho, ao tipo e à data de 
modificação. 
c) A área de armazenamento associada ao ícone 
Lixeira contém os arquivos que foram excluídos 
do sistema operacional. Esses arquivos ficam 
disponibilizados por um prazo mínimo de 15 dias 
para possível recuperação, caso seja necessário. 

d) O menu  permite acesso direto ao 
programa que originou o arquivo para que ele 
possa ser editado, corrigido, compactado ou 
salvo com outro nome. 
e) Ao se clicar com o botão direito do mouse um 
ícone associado a um diretório, obtém-se uma 
lista contendo as datas das versões anteriores 
que originaram a criação do diretório, além dos 
arquivos nele contidos.  
 
585 - CESPE - 2010 - MPS - TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Acerca de organização e gerenciamento de 
informações, arquivos, pastas e programas, 
julgue os seguintes itens. 
O nome de um arquivo é composto de duas 
partes, separadas por um ponto (.). A primeira é 
geralmente definida pelo usuário ou pelo 
programa que cria o arquivo e pode identificar o 
conteúdo ou a finalidade do arquivo. A segunda 
parte representa a extensão do arquivo e segue 
padrões que identificam o tipo de arquivo, como 
exe, doc e ini.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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586 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra parte da área de trabalho 
de um 
computador que tem como sistema operacional o 
Windows XP. 
 
Com relação a essa figura e ao Windows XP, 
julgue os itens seguintes.  

Ao se pressionar a tecla e, mantendo-a 

pressionada, se teclar , será aberta a janela 
denominada Gerenciador de tarefas do Windows, 
que permite, entre outras coisas, visualizar uma 
lista dos aplicativos que estão sendo executados 
no computador.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
587 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

Ao se clicar o ícone e, em seguida, se 

clicar o botão , o aplicativo 
associado a esse ícone será iniciado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
578 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

Ao se clicar o ícone com o botão direito do 
mouse, o arquivo associado a esse ícone será 
aberto.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

588 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
 

 
 
 
Considerando a figura acima, que mostra uma 
janela do Windows XP, julgue os itens a 
seguir.  
Para se criar uma nova pasta, vazia e 
provisoriamente sem nome, é suficiente clicar 

.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
589 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Para abrir a pasta associada ao ícone

 , é suficiente clicar esse 

ícone; clicar o menu  ; na lista que 
surge em decorrência dessa ação, clicar Abrir.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
590 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Para iniciar um processo de verificação de 
infecção por vírus de computador dos arquivos 

associados aos ícones e ,

 é suficiente realizar a 
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seguinte seqüência de ações: clicar  ; 

pressionar e manter pressionada a tecla ; 

clicar  ; liberar a tecla ; 

clicar  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
29 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Para mover o arquivo associado ao ícone

 para a pasta referente ao 
ícone , é suficiente aplicar um clique duplo sobre

 e, em seguida, clicar

 .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
591 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
A tecnologia atualmente disponível permite que o 

arquivo associado ao ícone  seja 
armazenado em disquete de 3½".  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
592 - CESPE - 2009 - PREFEITURA DE 
IPOJUCA - PE - TODOS OS CARGOS  
Com relação aos ambientes Windows, Internet 
e intranet, julgue os itens a seguir.  
O Windows Explorer é utilizado tanto para acesso 
aos diretórios e arquivos armazenados na 
máquina do usuário como para acesso a áreas 
de armazenamento na rede, caso o computador 
esteja conectado a um ambiente de rede ou à 
Internet.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 
 

593 - CESPE - 2008 - STF - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
 
 

 
 
A figura acima ilustra uma janela do Windows 
XP, denominada Atividades, que contém uma 
pasta e dois arquivos. Com relação a essa 
figura e ao Windows XP, julgue os itens a 
seguir.  
A seguinte seqüência de ações permite abrir o 

arquivo associado ao ícone : clicar o 
referido ícone; clicar o menu Arquivo; na lista de 
opções disponibilizadas, clicar a opção Abrir.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
594 - CESPE - 2008 - STF - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

Ao se clicar o ícone e, em seguida, 

se clicar , o ícone será 
reposicionado, passando a ser exibido entre os 

ícones  e  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
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595 - CESPE - 2009 - DPF - AGENTE DA 
POLÍCIA FEDERAL  
 

 
Considerando a figura acima, que mostra o 
canto inferior esquerdo do desktop do 
Windows XP, julgue os itens seguintes.  

Ao se clicar uma vez sobre o ícone , a 
respectiva pasta será aberta, e os ícones 
associados aos arquivos nela contidos poderão 
ser visualizados.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
596 - CESPE - 2009 - DPF - AGENTE DA 
POLÍCIA FEDERAL/  
Ao se clicar, com o botão direito do mouse, o 

ícone  , é exibida uma lista de opções, entre 
elas, a que permite iniciar ação para esvaziar a 
Lixeira do Windows.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
597 - CESPE - 2009 - POLÍCIA FEDERAL  

 
 
Considerando a figura acima, que mostra o 
canto inferior esquerdo do desktop do 
Windows XP, julgue os itens seguintes.  

Ao se clicar uma vez sobre o ícone , a 
respectiva pasta será aberta, e os ícones 
associados aos arquivos nela contidos poderão 
ser visualizados.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
598 - CESPE - 2007 - TSE - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Texto para as questões 11 e 12 
 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Windows 
Explorer, executado em um computador que 
usa o Windows XP como sistema operacional.  
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Ainda com relação à janela do Windows Explorer, 
assinale a opção que contém um procedimento 

que permite mover o arquivo para 

dentro da pasta .  

a) Aplicar um clique duplo no ícone , o 
que faz surgir uma lista com diversos comandos; 
na lista de comandos, clicar Copiar; abrir, de 

alguma forma, a pasta ; 

pressionar simultaneamente as teclas  e 

.  
b) Com o botão direito do mouse, clicar o ícone 

; na lista de opções que surge, clicar 
Recortar; aplicar um duplo clique na pasta 

; clicar o menu , na 
lista que surge em decorrência dessa ação, clicar 
Colar.  
c) Com o botão direito do mouse, clicar o ícone 

; na lista de opções que surge, clicar 
Recortar; aplicar um clique simples na pasta 

; clicar o menu , na 
lista que surge em decorrência dessa ação, clicar 
Colar.  
d) Com o botão direito do mouse, clicar o ícone 

; na lista de opções que surge, clicar 
Recortar; aplicar um duplo clique na pasta 

; clicar o menu , na 
lista que surge em decorrência dessa ação, clicar 
Copiar.  
 
599 - CESPE - 2004 - TRE-AL - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considere que, em um determinado 
computador, cujo sistema operacional é o 
Windows XP, ao se clicar, com o botão direito 
do mouse, uma região vazia da área de 
trabalho, foi exibido o menu 
ilustrado acima. Com relação a esse menu, 
julgue os itens a seguir.  
A opção Novo permite criar novas pastas, 
acessíveis a partir da área de trabalho.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
600 - CESPE - 2004 - TRE-AL - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Por meio da opção Propriedades é possível 
alterarconfigurações relativas à proteção de 
tela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
601 - CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
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A figura acima mostra uma janela do sistema 
operacional Windows XP, sendo executada em 
um computador do tipo PC.  
Com relação a essa figura e ao Windows XP, 
julgue os itens a seguir.  
Para se abrir a pasta correspondente ao ícone 

, e ter acesso ao seu 
conteúdo, é suficiente clicar esse ícone e, em 

seguida, clicar .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
602 - CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
 

 
A figura acima mostra uma janela do sistema 
operacional Windows XP, sendo executada em 
um computador do tipo PC.  
 

Com relação a essa figura e ao Windows XP, 
julgue os itens a seguir.  

A ferramenta permite personalizar o 
modo de exibição de conteúdo na janela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 

MICROSOFT WORD 

 
603 - CESPE - 2012 - ANCINE - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Com relação a ambientes usados para a edição 
de textos e planilhas, 
julgue os itens a seguir. 
Um documento elaborado no Microsoft Word 
2010 pode ser convertido em um arquivo no 
formato pdf, o que impede que ele seja alterado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
604 - CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Considerando o pacote Microsoft Office, 
julgue os itens que se seguem. 
O Word 2010 permite que sejam atribuídas 
senhas distintas para leitura e gravação de 
arquivos, como forma de protegê-los contra 
acessos indevidos. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
605 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de edição de textos, planilhas e 
apresentações nos ambientes Microsoft 
Office 2012 e BrOffice 3.0, julgue os itens a 
seguir. 
No Microsoft Word, é possível utilizar caracteres 
curingas que ajudam a pesquisar texto dentro do 
documento. Assim, para se localizar um dos 
caracteres especificados, pode-se utilizar a 

sintaxe que, nesse caso, retornaria, 
por exemplo, as palavras mal e mel. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 



 

 

 

 

122 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

606 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Acerca de edição de textos, planilhas e 
apresentações nos ambientes Microsoft 
Office 2010 e BrOffice 3.0, julgue os itens a 
seguir. 
No Microsoft Word, é possível utilizar caracteres 
curingas para automatizar a pesquisa de texto. 
Para se localizar um único caractere qualquer, 
por exemplo, utiliza-se “?”, e para se localizar 
uma sequência de caracteres, utiliza-se “*”. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
607 - CESPE - 2006 - ANCINE - ANALISTA 
ADMINISTRATIVO 
  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Word 2002, 
com parte de um texto em processo de edição 
extraído de www.cbj.g12.br.  
 
A partir dessa janela, julgue os itens que se 
seguem, acerca do Word 2002.  
Para alterar a fonte usada no trecho “Império de 
Belo Monte” para Arial e aplicar negrito a esse 
trecho, é suficiente realizar a seguinte seqüência 
de ações: selecionar o referido trecho; por meio 
de sucessivos cliques aplicados de forma 
apropriada, alterar a especificação “Times New 

Roman”, em para Arial; 

clicar  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
608 - CESPE - 2006 - ANCINE - ANALISTA 
ADMINISTRATIVO   

Ao se clicar o botão serão exibidas 
marcas de parágrafos e pontos indicando 
caracteres correspondentes a espaços em 
branco entre as palavras. Ao se clicar 
novamente esse botão, esses caracteres 
serão ocultados. Mesmo quando estão 
visíveis, esses caracteres não aparecem em 
impressões, quando o arquivo é impresso. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
609 - CESPE - 2012 - TJ-RR - NÍVEL MÉDIO  
Somente a partir da versão 2010 do Microsoft 
Office tornou-se possível gravar arquivos no 
formato aberto (padrão ODT) no Word. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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610 - CESPE - 2011 - CBM-DF - TODOS OS CARGOS  

 
 
Com relação à figura acima, que apresenta uma janela do Word 2007 com um texto em edição, e 
considerando os conceitos de edição de textos, planilhas e apresentações em ambientes Microsoft 
Office e BrOffice, julgue os itens que se seguem.  

Selecionando-se o título do texto e pressionando-se as ferramentas , respectivamente, cada letra do 
título será alterada para letra maiúscula e o tamanho da fonte será reduzido.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
611 - CESPE - 2012 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Julgue os próximos itens, relativos ao Word 
2010 e ao Excel 2010. 
No Word 2010, pode-se inserir uma imagem no 
texto por meio da janela Inserir Imagem, que é 
aberta ao se clicar a palheta do menu Inserir e, 
em seguida, a opção Imagem. Entre os formatos 
de imagem suportados, estão os tipos utilizados 
na Internet, tais como gif, jpg e png.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 

612 - CESPE - 2012 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Julgue os itens subsequentes, relativos ao 
Word 2010 e ao Excel 2010. 
No Word 2010, as opções de modificação de um 
estilo, por exemplo, o Normal, incluem alterações 
na formatação de fonte e de tabulação do texto. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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613 - CESPE - 2008 - TST

 - TÉCNICO JUDICIÁRIO  
 
A figura acima mostra uma janela do Word 2007 

com um 
documento em processo de edição, no qual a 
palavra “Revista” está selecionada. Com 
relação a essa figura e ao Word 2007, julgue 
os itens subseqüentes. 

O ato de clicar possibilita que seja aberta 
uma lista de opções, entre as quais a opção 
Novo, que permite a criação de um novo 
documento em branco. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
614 - CESPE - 2008 - TST - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Para iniciar a ferramenta que tem por função a 
realização de correção ortográfica automática 

do texto, é suficiente clicar  
( ) Certo   ( ) Errado  
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615 - CESPE - 2008 - TST - TÉCNICO JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Word 2007 com um documento em processo de edição, no 
qual a palavra “Revista” está selecionada. Com relação a essa figura e ao Word 2007, julgue os 
itens subseqüentes. 

Ao se clicar o campo correspondente ao conjunto de botões denominado , é disponibilizado 
um conjunto de ferramentas, entre as quais se encontra uma que permite aplicar itálico à palavra que está 
selecionada. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
616 - CESPE - 2008 - TST - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Ao se aplicar um clique duplo entre dois 
caracteres do número “1999”, no trecho de 
texto mostrado na figura, esse número será 

selecionado, e a seleção anterior, da palavra 
“Revista”, será desfeita. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
617 - CESPE - 2011 - AL-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
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Na tela Modificar estilo do Word 2007, 

mostrada na figura acima, o botão 
permite, entre outras ações, alterar 
a) o campo de soma.  
b) o nome do arquivo salvo.  
c) a tabulação do texto.  
d) o comentário de uma caixa de texto.  
e) a tabela  
 
618 - CESPE - 2011 - AL-ES - PROCURADOR  

 
Na figura acima, que mostra o grupo 
Parágrafo da guia Início do Word 2010, a seta 
inclinada aponta para botão correspondente à 
função 
a) Separador de Base.  
b) Formatação de Parágrafo.  
c) Tópicos Numerados.  
d) Espaçamento entre linhas.  
e) Bordas e Sombreamento  
 
619 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os próximos itens, referentes aos 
aplicativos dos ambientes Microsoft Office e 

BrOffice.  
Tanto no Microsoft Word 2010 como no Microsoft 
PowerPoint 2010, é possível inserir seções no 
documento que estiver sendo editado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
620 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os próximos itens, referentes aos 
aplicativos dos ambientes Microsoft Office e 
BrOffice.  
No Microsoft Word 2010, é possível encontrar 
recursos como dicionário de sinônimos, 
verificação ortográfica, controle de alterações e, 
ainda, criar restrições de formatação e edição do 
documento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
621 - CESPE - 2011 - BRB - ESCRITURÁRIO  
Acerca dos aplicativos disponíveis nos 
ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue 
os itens que se seguem. 
Diferentemente do que ocorre em outros 
aplicativos, em que as marcas-d’água são 
visíveis apenas na versão impressa dos 
documentos, no Microsoft Office Word 2007, elas 
podem ser visualizadas na tela do computador 
em todos os modos de exibição de documentos, 
a saber: Layout de Impressão, Leitura em Tela 
Inteira, Layout da Web, Estrutura de Tópicos e 
Rascunho. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
622 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
A respeito dos fundamentos operacionais e 
pacotes dos sistemas Windows e Linux, 
julgue os itens que se seguem. 
As funções do BrOffice são similares às funções 
do pacote Office da Microsoft no que se refere à 
edição de textos e planilhas eletrônicas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
623 - CESPE - 2007 - TRE-AP - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Para agilizar o procedimento de impressão de 
balancetes mensais dos partidos políticos, 
pode-se criar uma seqüência de comandos e 
instruções do Word, agrupadas em um único 
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comando, para executar a tarefa 
automaticamente utilizando-se o recurso 
a) macro.  
b) estilo.  
c) mala direta.  
d) fórmula.  
e) índice.  
 
624 - CESPE - 2007 - TRE-AP - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca das opções existentes no painel de 
controle do Windows XP, julgue os itens a 
seguir.  
I No conjunto, as opções Aparência e Temas 
permitem alterar o tipo, o tamanho e a cor da 
fonte-padrão do Microsoft Word.  
II A opção Conexões de rede permite conectar o 
computador à Internet e realizar algumas 
configurações de uma rede doméstica ou de uma 
rede de pequena empresa.  
III A opção Sons e dispositivos de áudio permite 
alterar o esquema de som para o computador ou 
configurar os alto-falantes e os dispositivos de 
gravação.  
Assinale a opção correta. 
a) Apenas um item está certo.  
b) Apenas os itens I e II estão certos.  
c) Apenas os itens I e III estão certos.  
d) Apenas os itens II e III estão certos.  
e) Todos os itens estão certos.  
 
625 - CESPE - 2007 - TRE-AP - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
No Microsoft Word 2002, há diversas funções 
que facilitam a edição de texto. Com relação a 
esse assunto, assinale a opção correta. 
a) É possível controlar alterações em um 
documento Word por meio de recurso acionado 
utilizando-se opção encontrada no menu 
Ferramentas.  
b) O recurso Marcadores e numeração do menu 
Formatar permite inserir números de páginas no 
documento.  
c) Por meio do recurso Tabulação, podem-se 
inserir tabelas, bem como colunas e linhas, no 
documento em edição no Word 2002.  
d) O recurso Inserir figura permite exibir a barra 
de ferramentas Desenho,que possibilita criar 
desenhos diversos.  

e) O recurso Maiúscula e minúscula permite 
alterar o tipo de fonte e definir o formato-padrão 
para o Word.  
 
626 - CESPE - 2007 - TRE-AP - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção que apresenta a barra de 
ferramentas que é comum a Word, Excel e 
PowerPoint. 
a) Revisão  
b) Desenho  
c) Tabelas e bordas  
d) Tabela dinâmica  
e) Efeitos de animação  
 
627 - CESPE - 2007 - TCU - TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Word 
2003, que contém um documento em 
elaboração, com informações extraídas do 
sítio www.tcu.gov.br. Considerando essa 
figura, julgue os itens que se 
seguem. 

O botão permite iniciar funcionalidade que 
pode auxiliar na busca por erros de grafia 
existentes no documento em edição.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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628 - CESPE - 2007 - TCU - TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO  
Na situação da janela mostrada, ao se alterar 

o número 100%, em para 200%, o 
tamanho da fonte usada na palavra “Jarina”, 
que está selecionada no documento, irá 
aumentar de 12 para 24.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
629 - CESPE - 2007 - TCU - TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO  
É correto afirmar que o documento em edição 
na janela mostrada contém uma tabela com 
uma linha e duas colunas e, que por meio do 

botão será disponibilizada ferramenta 
que permite inserir uma linha nessa tabela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
630 - CESPE - 2007 - TCU - TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO  

No menu encontra-se opção que 
permite enviar o documento em elaboração 
para o PowerPoint 2003, de forma que um 
slide nesse aplicativo tenha a forma mostrada 
na figura a seguir. Nesse caso, qualquer 
alteração realizada no documento Word será 

automaticamente atualizada no slide do 
PowerPoint. 
 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
631 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
No que se refere aos principais aplicativos 
comerciais para edição de textos, planilhas, 
materiais escritos e audiovisuais, julgue os 
itens subsequentes. 
No MSWord, a edição das quebras de um 
documento disponível no menu Formatar, opção 
Quebra, da barra de ferramentas, pode ser usada 
para dividir uma página, coluna ou seções do 
texto.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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632 - CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE POLÍCIA  

 
 
Considerando a figura acima, que mostra uma janela do aplicativo Word 2003 com um documento 
em edição, julgue os itens que se seguem. 
O parágrafo selecionado do texto está formatado com alinhamento direito. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
633 - CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA  

Ao se dar duplo clique na ferramenta , a 
correção ortográfica é ativada. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
634 - CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
Utilizando-se apenas o recurso de 
formatação, não é possível substituir a 
abreviação “No” (primeira linha do documento 
em edição) pelo símbolo No . Esse símbolo é 
acrescentado utilizando-se o recurso Clipart 
proporcionado pela opção Símbolo do menu 
Inserir. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 

635 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
A figura abaixo mostra uma janela do Microsoft 
Word 2007, em execução em um computador 
com sistema operacional Windows XP. Essa 
janela contém um documento em processo de 
edição, no qual o trecho “Serviço internacional” 
está selecionado. 
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Com base na janela do Microsoft Word 2007 
ilustrada no texto, assinale a opção correta.  
a) Para se numerarem as linhas do parágrafo do 
documento em edição que contém o trecho 
selecionado, é suficiente pressionar 
simultaneamente e manter pressionadas as 

teclas e ; clicar o botão e liberar 
finalmente as teclas pressionadas.  
b) Na situação considerada, ao se clicar o botão 

, o trecho selecionado ficará com a cor do 
texto alterada para vermelho.  
c) Na situação considerada, ao se clicar o botão 

, o trecho selecionado será alterado e 
aparecerá em itálico e sublinhado, ou seja, ficará 
na seguinte forma: Serviço internacional.  
d) Para se mover o trecho selecionado, de sua 
posição atual para uma nova posição no 
documento em edição, é correto realizar a 

seguinte sequência de ações: clicar o botão , 
para recortar o trecho selecionado; posicionar o 
ponto de inserção no local para onde se deseja 
mover o trecho selecionado; clicar o botão Colar, 

em sua parte superior — —, para colar o 
texto na nova posição.  
e) Na situação mostrada, ao se clicar o botão 

, o parágrafo do documento em edição que 
contém o trecho selecionado ficará alinhado tanto 
à direita, quanto à esquerda.  
 
 

636 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Na janela do Microsoft Word 2007 ilustrada no 

texto, o campo informa  
a) a intensidade da cor da fonte utilizada nas 
palavras que compõem o trecho selecionado.  
b) o tamanho da fonte utilizada no trecho 
selecionado.  
c) o espaçamento entre as linhas do parágrafo 
em que se encontra o trecho selecionado.  
d) a largura da coluna do parágrafo em que se 
encontra o trecho selecionado.  
e) o tamanho da margem direita do parágrafo em 
que se encontra o trecho selecionado.  
 
637 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Na situação da janela do Microsoft Word 2007 

mostrada no texto, o uso do botão  
permite  
a) aplicar realce no trecho selecionado, 
utilizando-se a cor predefinida no conjunto de 

botões .  
b) excluir do documento em edição o trecho 
selecionado, sendo o espaço que era ocupado 
por esse trecho substituído por caracteres em 
branco.  
c) colorir, com a cor previamente definida por 

meio do conjunto de botões , o plano de 
fundo do trecho selecionado.  
d) aplicar aos caracteres do trecho selecionado a 

cor definida pelo conjunto de botões .  
e) copiar a formatação utilizada no local do 
documento onde o trecho selecionado se 
encontra e aplicá-la em outro local do 
documento.  
 
638 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Considere que, para imprimir o conteúdo do 
documento em edição na janela do Microsoft 
Word 2007 ilustrada no texto, pretenda-se 
utilizar recursos desse aplicativo 
disponibilizados por meio do conjunto de 
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botões . Nesse caso, para 
o acesso a esse conjunto de botões, 
visualizando-o na janela do Word, é suficiente, 
na referida janela do aplicativo, clicar  

a) o botão .  

b) o botão .  

c) o menu .  

d) o campo .  

e) o menu .  
 
639 - CESPE - 2011 - CORREIOS - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR   
Em relação ao sistema operacional Windows 
7 e ao pacote Microsoft Office 2010, julgue os 
itens subsequentes. 
No Word 2010, a partir do menu Layout da 
Página, é possível dividir em duas partes a janela 
de um documento que esteja em edição, de 
modo que seções diferentes do mesmo 
documento possam ser vistas simultaneamente. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
640 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
 
Os recursos do menu Inserir do Microsoft 
Office Word 2007 disponibilizados na barra de 
ferramentas ilustrada, em duas partes, na 
figura acima permitem que se insira, em um 
documento em edição, 
a) equação matemática, por meio do conjunto de 

botões .  

b) quebra de seção, por meio do conjunto de 

botões .  
c) imagem armazenada no computador, por meio 

do botão   
d) texto com efeitos decorativos, como, por 

exemplo,  , por meio do conjunto de 

botões  .  
e) nova página em branco, por meio do submenu

  
 
641 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
No Microsoft Office Word 2007, o usuário 
encontrará recursos que lhe permitem fazer e 
exibir comentários e ativar o controle de 
alterações que forem feitas em um documento 
em edição no menu 
a) Correspondências.  
b) Revisão.  
c) Exibição.  
d) Início.  
e) Referências.  
 
642 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Para se criar um arquivo, no formato PDF, 
correspondente a um documento criado com 
o Microsoft Office Word 2007, é correto o uso 
dos recursos desse aplicativo 
disponibilizados a partir do 
a) menu Referências, na barra de menus.  
b) menu Correspondências, na barra de menus.  
c) conjunto de botões Imprimir, obtido ao se clicar 
o botão Office.  
d) conjunto de botões Preparar, obtido ao se 
clicar o botão Office.  
e) menu Layout da Página, na barra de menus.  
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643 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
Assinale a opção em que se descreve a forma 
correta de copiar apenas a palavra 
“Campanha”, no primeiro parágrafo do 
documento mostrado, em outro local desse 
documento, sem que ela seja apagada do 
local original. 
a) Aplicar um clique duplo na palavra 
“Campanha”; teclar simultaneamente as teclas 

e ; aplicar um clique no local onde se 

deseja copiar a palavra; clicar o botão .  
b) Aplicar um clique triplo na palavra 
“Campanha”; teclar simultaneamente as teclas 

e ; aplicar um clique no local onde se 

deseja copiar a palavra; clicar o botão .  
c) Selecionar a palavra “Campanha”; teclar 

simultaneamente as teclas e ; aplicar um 
clique no local onde se deseja copiar a palavra; 

clicar o botão  .  
d) Selecionar a palavra “Campanha”; teclar 

simultaneamente as teclas e ; aplicar um 
clique no local onde se deseja copiar a palavra; 

pressionar simultaneamente as teclas e .  
e) Selecionar a palavra “Campanha”; clicar o 

botão ; aplicar um clique no local onde se 

deseja copiar a palavra; clicar o botão .  
 
644 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Com relação à janela ilustrada e ao Word 
2003, assinale a opção correta. 

a) Ao se clicar o botão , a janela do Word será 
maximizada.  
b) Ao se selecionar uma palavra do documento e 

se clicar o botão , será aplicado negrito a essa 
palavra, caso ela não esteja assim formatada.  
c) Ao se selecionar a palavra “donativos” e clicar 

o botão , apenas essa palavra será apagada 
do texto.  
d) Na primeira linha do texto, ao se selecionar a 

palavra “arrecada” e clicar o botão , essa 
palavra será deslocada para a posição entre as 
palavras “dos” e “Correios” dessa linha.  
e) Ao se selecionar um dos parágrafos do texto e 

clicar o botão , será iniciada a verificação 
ortográfica do parágrafo selecionado.  
 
645 - CESPE - 2009 - TRE-GO - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima ilustra uma janela do editor Writer, 
com um documento em processo de edição. 
Considerando a figura apresentada no texto, 
assinale a opção correta. 

a) Ao se clicar a ferramenta , um novo 
documento em branco será criado.  
b) Para excluir a segunda linha da tabela 
mostrada, é suficiente selecioná-la e clicar a 

opção Excluir no menu   
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c) Ao se clicar o botão , será iniciado upload 
do arquivo para um sítio da Internet, desde que 
seja informado o endereço eletrônico desse sítio.  
d) Ao selecionar a opção Salvar como do menu

 , é possível salvar o documento em 
edição como um arquivo do tipo .doc do Microsoft 
Word.  
 
646 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
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  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
647 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
É possível alterar o tamanho da fonte de uma 
palavra selecionada no documento Word 
mostrado por meio do uso dos botões 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 

648 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
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” (L.9).  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
649 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Ao se pressionar simultaneamente as teclas 

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.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
650 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  
Com referência ao OpenOffice, julgue os 
próximos itens. 
O OpenOffice Writer permite editar documentos, 
os quais podem conter texto, imagens e tabelas, 
e salvá-los em arquivos nos padrões .odt e .rtf. 
Também é possível exportar documentos para o 
formato .pdf, mas ainda persiste a 
impossibilidade de salvar documentos para 
arquivos no padrão .doc, compatível com o 
Microsoft Word. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
651 - CESPE - 2010 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO 
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A figura acima mostra uma tela do software 
BrOffice Write 3.0 contendo um texto em 
processo de edição. 
 
Considerando ainda a figura do BrOffice 
Writer 3.0, assinale a opção que indica o 
procedimento correto para exportar o texto 
para o Word. 
a) Clicar a opção Exportar arquivo do menu 

, selecionar a pasta desejada e por 
fim clicar OK. 

b) Clicar a opção Word do menu , 
selecionar a pasta desejada e, em seguida, clicar 
OK. 

c) Ao se clicar sobre a opção , será 
apresentada a opção referente ao tipo de arquivo 
para exportação. Após clicar o tipo de arquivo 
desejado, é suficiente selecionar a opção Word e 
clicar OK. 

d) Clicar o menu e arrastar o texto para 
uma janela do Word, necessitando dessa forma 
abrir uma nova tela do BrOffice Writer 3.0. 
e) Clicar a opção Salvar Como do menu Arquivo, 
selecionar a opção Microsoft Word (versão 
válida) e clicar o botão Salvar.  
 
 
 
 
 

652 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  
A respeito de ferramentas usadas em 
aplicações de escritório, julgue os itens a 
seguir. 
Considere que um documento elaborado no 
Microsoft Word 2003 ou 2007 tenha sido 
protegido internamente por senha contra edição e 
tenha sido salvo em arquivo. Nesse caso, ao ser 
aberto pelo aplicativo Writer do BrOffice 3.2, o 
documento ficará automaticamente desprotegido, 
podendo ser modificado sem a necessidade de 
utilização da senha para desprotegê-lo. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
653 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  
A respeito de ferramentas usadas em 
aplicações de escritório, julgue os itens a 
seguir. 
Considerando-se a figura a seguir, que ilustra 
uma janela do Word 2003 com um documento 
em edição, é correto inferir que, para se 
selecionar uma faixa vertical do texto conforme 
mostrado na figura, os seguintes passos podem 
ser realizados: posicionar o cursor em 
determinada parte do texto; pressionar e manter 

pressionada a tecla  ; arrastar o cursor do 
mouse até uma posição final do texto. 
 

 
 
 

( ) Certo   ( ) Errado  
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654 - CESPE - 2005 - TRT-16R - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
Julgue os itens a seguir, considerando a 
figura acima, que mostra parte de uma janela 
do Word 2000. 

As opções encontradas no menu incluem 
as mostradas a seguir. 
 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
655 - CESPE - 2005 - TRT-16R - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Caso se deseje abrir documento do Word 
armazenado em disquete ou no disco rígido 
do computador em uso, é possível fazê-lo por 

meio de opção encontrada no menu  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
656 - CESPE - 2005 - TRT-16R - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Por meio de opção encontrada no menu 

é possível pesquisar na Internet páginas 
web relacionadas a determinada palavra 
selecionada no documento. Para isso, é 
necessário que o computador em uso tenha 
uma conexão do tipo ADSL.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
657 - CESPE - 2006 - DATAPREV - ANALISTA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
O pacote Office da Microsoft implementa as 
principais ferramentas de automação de 
escritório utilizadas na atualidade. 
Considerando as ferramentas do pacote 
Office, julgue os itens seguintes.  
Os documentos gerados pelo Word e pelo Excel 
são armazenados na forma de um arquivo 
contendo um hipertexto escrito com a linguagem 
de marcação XML.  

( ) Certo   ( ) Errado  
 
658 - CESPE - 2006 - DATAPREV - ANALISTA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
O pacote Office da Microsoft implementa as 
principais ferramentas de automação de 
escritório utilizadas na atualidade. 
Considerando as ferramentas do pacote 
Office, julgue os itens seguintes.  
Os arquivos gravados pelo Word (formato .doc) 
não podem ser lidos e corretamente interpretados 
pelo Excel (formato .xls), e vice-versa.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
659 - CESPE - 2005 - SEAD-PA - 
PROCURADOR  
Texto VI – questões 15 e 16 
 
A figura a seguir ilustra uma janela do Word 2002 
que contém um documento em processo de 
edição. Nessa janela, a numeração de linhas foi 
inserida com ferramenta disponibilizada pelo 
Word. 
 

 
Assinale a opção em que o procedimento 
descrito é suficiente para inserir os números 
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de linhas como observado na janela do Word 
2002 incluída no texto VI. 
a) Selecionar todo o documento em edição; clicar 

o menu na lista de opções 
disponibilizada, clicar Números de linha.  
b) Selecionar o documento em edição; clicar o 

botão  

c) Clicar o menu na lista disponibilizada, 
clicar a opção que abre janela contendo 
definições associadas à configuração de página 
do documento; nessa janela, realizar 
procedimento para inserir números de linha.  
d) Selecionar todo o documento em edição; clicar 

o menu na lista disponibilizada, 
clicar o item que abre a janela Opções; nessa 
janela, realizar procedimento para inserir 
números de linha.  

e) Clicar o menu na lista 
disponibilizada, clicar a opção que abre a janela 
Parágrafo; nessa janela, realizar procedimento 
para inserir números de linha.  
 
660 - CESPE - 2005 - SEAD-PA - 
PROCURADOR  
No documento do Word 2002 incluído no texto 
VI, considere que se deseje reproduzir o 
parágrafo iniciado em “Belém” e terminado 
em “mundo.”, de maneira que as linhas de 1 a 
6 desse parágrafo sejam repetidas a partir da 
linha 15. 
 
Assinale a opção que contém procedimento 
correto para se obter a ação desejada. 
a) Selecionar o parágrafo iniciado em “Belém” e 
terminado em “mundo.”; pressionar e manter 

pressionada a tecla ; teclar ; posicionar o 

ponto de inserção na linha 15; teclar ; liberar 

a tecla .  
b) Selecionar o parágrafo iniciado em “Belém” e 

terminado em “mundo.”; clicar o botão 
posicionar o ponto de inserção na linha 15; clicar 

o botão  

c) Clicar sobre “Belém”; pressionar e manter 

pressionada a tecla ; clicar sobre “mundo.”; 

liberar a tecla ; apontar o ponteiro do mouse 
sobre a área selecionada; pressionar o botão 
direito do mouse; posicionar o ponto de inserção 
na linha 15; liberar o botão do mouse.  
d) Clicar sobre “Belém”; pressionar e manter 

pressionada a tecla ; clicar sobre “mundo.”; 

teclar liberar a tecla ; posicionar o ponto 

de inserção na linha 15; clicar o botão  
e) Clicar sobre “Belém”; pressionar e manter 

pressionada a tecla clicar sobre “mundo.”; 

liberar a tecla clicar o botão posicionar 
o ponto de inserção na linha 15; pressionar e 

manter pressionada a tecla ; teclar 

liberar a tecla  
 
661 - CESPE - 2009 - TRE-MA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft Office Word 2003, assinale 
a opção correta. 

a) Os botões , na parte 
inferior esquerda da janela, podem ser usados, 
respectivamente, para criar novo documento em 
branco, salvar o documento em edição como 



 

 

 

 

137 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

página da Web, salvar o documento atual como 
outro documento, salvar o documento sem 
imagem e imprimir o documento em duas 
páginas por folha.  
b) O Word permite comparar duas versões de 
documentos que estejam abertos, por meio de 

opção acionada pelo botão .  
c) Para se abrir um documento associado a um 
arquivo em formato que não seja .doc, 
convertendo-o em documento do Word 2003, 

deve-se clicar o botão .  

d) O botão , que permite inserir tabela no 
documento, executa o programa Microsoft Office 
Excel para edição avançada de opções de tabela.  
e) Para se inserir hiperlinks em um documento 
Word 2003 associados a arquivos na Web, pode-

se usar o botão , o qual serve também 
para incluir hiperlink para arquivos armazenados 
no disco rígido do computador em uso.  
 
662 - CESPE - 2006 - TJ-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
A figura a seguir ilustra uma janela do Word 2003 
que está sendo executado em um computador 
cujo sistema operacional é o Windows XP. O 
documento em elaboração contém texto e 
imagem que foram extraídos de uma página web 
do sítio www.tj.pa.gov.br. A imagem está sobre 
uma tela de desenho. 

 

 
 
Considerando as informações do texto, 
assinale a opção correta. 
a) Na situação em que se encontra a janela do 

Word, caso se tecle apenas a tela de 
desenho mencionada no texto será excluída, 
enquanto a imagem nela contida permanecerá no 
documento em edição.  

b) O botão permite abrir documento do tipo 
Word armazenado no computador, desde que o 
arquivo associado não esteja definido como 
somente para leitura. Caso o arquivo esteja com 
a referida definição, ele pode ser aberto por meio 

do botão  
c) O texto mostrado na janela do Word pode ter 
sido inserido no documento, a partir da página 
web mencionada, por meio de recursos de copiar 
e colar do Windows XP. No entanto, esse 
procedimento não funciona no caso de imagem, 
sendo necessário que ela seja copiada em 
arquivo, antes de ser inserida no documento.  
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d) Por meio de recursos disponibilizados ao se 

clicar é possível realizar procedimento para 
inserir uma imagem no documento em edição, 
desde que ela esteja armazenada em arquivo.  
 
663 - CESPE - 2006 - TJ-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO   
Ainda considerando as informações do texto, 
assinale a opção incorreta. 
a) É possível inserir o termo Tribunal de Justiça 
do Pará como cabeçalho do documento em 
edição por meio de recursos acessados no menu 

 
b) É possível salvar o documento em edição com 
o nome TJ_PA_versão_2.doc por meio de 
procedimento realizado unicamente via teclado.  
c) O procedimento descrito a seguir permite 
alterar a fonte, seu estilo e seu tamanho na 
primeira linha mostrada da primeira coluna do 
documento: selecionar a referida linha; clicar o 
botão direito do mouse; na lista disponibilizada, 
clicar opção que permite realizar as alterações 
mencionadas; na janela que é aberta em 
decorrência dessa ação, realizar as alterações 
desejadas.  
d) Na situação em que se encontra a janela do 
Word, é correto afirmar que o documento está 
formatado para duas colunas. É possível alterar 
essa formatação por meio de opção encontrada 

no menu  
 
664 - CESPE - 2006 - TJ-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Considerando a situação em que se encontra 
a janela do Word mostrada no texto, assinale 
a opção correta. 
a) Em função do posicionamento da tela de 
desenho com relação ao texto, é correto inferir 
que os parágrafos mostrados do documento não 
podem ser justificados às margens esquerda e 
direita.  
b) A tela de desenho mostrada pode ter sido 
inserida no documento por meio de recursos 

disponibilizados ao se clicar o botão  

c) Os botões permitem alterar a cor 
de fundo da tela de desenho que está sob a 
imagem mostrada no documento.  
d) É possível inserir uma moldura na tela de 

desenho mostrada por meio do botão  
 
665 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Acerca dos sistemas operacionais, dos 
aplicativos de edição de textos, das planilhas 
e  apresentações nos ambientes Windows e 
Linux, julgue os itens de 25 a 32. 
Um arquivo cujo nome tem a extensão DOCX 
contém um documento criado no Microsoft Word 
e pode ser aberto normalmente por qualquer 
versão desse aplicativo. Esse tipo de arquivo 
possui também a versatilidade de permitir a sua 
abertura em ambiente Linux, utilizando-se a 
ferramenta BrOffice.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
666 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
O Microsoft Word é um aplicativo que permite 
editar arquivos com diferentes extensões, 
como html, doc e rtf. O Word também permite 
abrir arquivos com extensão do tipo 
a) txt. 
b) bin.  
c) com.  
d) src.  
e) exe.  
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667 - CESPE - 2006 - DETRAN-PA - 
PROCURADOR  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Word 
2003, com parte de um texto. Com relação a 
essa figura e ao Word 2003, assinale a opção 
correta. 
a) Todo o texto está justificado, ou seja, alinhado 
à direita e à esquerda.  
b) Para se copiar a palavra “registrada” para a 
área de transferência, é suficiente aplicar um 

clique duplo na mesma, clicar o menu e, a 
seguir, clicar Copiar.  
c) Como o ponto de inserção está posicionado no 

final do título, ao se clicar , será inserida uma 
linha extra, em branco, entre o título e o primeiro 
parágrafo.  
d) Caso o título esteja formatado como negrito, 

ao se selecionar esse título e se clicar o 
título permanecerá formatado como negrito, e o 
tamanho da fonte usada nesse título será 
aumentado em 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

668 - CESPE - 2005 - TRE-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA  

 
 
Considere que o documento mostrado na janela do 
Word 2002 da figura I esteja em edição e que se 
deseja, por meio de recursos disponibilizados pelo 
Word, realizar operações para que se obtenha 
a formatação ilustrada na figura II. 

Considerando as informações do texto IV, 
assinale a opção correta acerca de 
procedimentos a serem realizados na janela 
do Word mostrada na figura I. 
a) Sabendo que a sigla “TRE/PA” está, na figura 
II, com a fonte em negrito e tamanho 18, então, 
para se obter esse efeito, é suficiente realizar o 
seguinte procedimento na janela do Word: 
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apontar o cursor do mouse para a margem 
esquerda da primeira linha mostrada no 
documento e, quando o ponteiro mudar para a 
forma de flecha, clicar o referida sigla; botão 
direito do mouse, o que seleciona a ; a seguir, 

clicar o botão clicar o campo 

digitar 18; teclar  
b) Sabendo que a segunda linha do texto, na 
figura II, está com a fonte em itálico e tamanho 
16, então, para se obter esse efeito, é suficiente 
realizar o seguinte procedimento na janela do 
Word: clicar imediatamente antes de “Tribunal”; 

pressionar e manter pressionada a tecla 

teclar liberar a tecla clicar clicar 

o campo digitar 16; teclar  
c) Para se obter o efeito de fonte sublinhado no 
trecho “C.E.P”, na figura II, é suficiente aplicar um 
clique duplo sobre a letra “E” desse trecho no 

documento da figura I e clicar o botão  
d) Para se obter os espaçamentos entre linhas 
observados no texto da figura II, é possível fazê-
lo selecionando-se todo o documento em edição 
na janela do Word e definindo-se os 
espaçamentos desejados entre parágrafos em 
janela obtida por meio de opção encontrada no 

menu  
e) Após a realização de todas as modificações no 
documento Word, caso se deseje enviar esse 
documento como anexo de uma mensagem de 
correio eletrônico, é possível fazê-lo por meio da 

opção Enviar para, encontrada no menu  
 
669 - CESPE - 2005 - TRE-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Ainda considerando a janela do Word 2002 
incluída no texto IV, assinale a opção 
incorreta. 
a) Para se eliminar do documento em edição a 
palavra “Campina”, é suficiente realizar o 
seguinte procedimento: clicar imediatamente 
após a referida palavra; pressionar e manter 

pressionada a tecla ;  

teclar liberar a tecla .  
b) Caso se deseje inserir no documento em 
edição uma figura armazenada em arquivo, é 
possível fazê-lo por meio de funcionalidades 

disponibilizadas ao se clicar o botão  
c) Caso se deseje imprimir o documento em um 
envelope, é possível fazê-lo por meio de recursos 
acessíveis ao se clicar opção encontrada no 

menu  

d) Ao se teclar , é disponibilizada janela que 
permite salvar o documento em edição em um 
arquivo de nome TRE.  
e) Considere a realização do seguinte 
procedimento: clicar no início da linha que 
contém o termo “TRE/PA”; pressionar e manter 

pressionada a tecla ; teclar liberar a 

tecla . Após esse procedimento, é correto 

afirmar que o botão ficará ativo, na forma 

.  
 
670 - CESPE - 2010 - TRE-BA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
A respeito dos conceitos e aplicativos dos 
ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue 
os itens a seguir.  
O Microsoft Word possui opções que permitem 
maior agilidade durante a edição de documentos, 
por exemplo, evitando perdas de informações 
digitadas ou formatações realizadas. Entre essas 

opções, os botões permitem, 
respectivamente, recortar um objeto qualquer no 
documento, como um trecho do texto ou uma 
imagem, copiar esse objeto para a área de 
transferência e colar tal objeto em determinado 
local no documento. Essas ações também podem 
ser realizadas com o uso das teclas 

, respectivamente.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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671 - CESPE - 2010 - TRE-BA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
A respeito dos conceitos e aplicativos dos 
ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue 
os itens a seguir.  
No Microsoft Word, ao se selecionar um trecho 
de um texto digitado, esse trecho aparecerá na 
tela do monitor com uma marcação, que pode ser 
uma tarja preta sobre ele. Nessas condições, 

caso se pressione a tecla , o trecho 
selecionado será substituído por completo pelo 
caractere referente à tecla pressionada.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
672 - CESPE - 2005 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
A figura a seguir ilustra uma janela do Word 2000 
contendo um documento em processo de edição, 
sendo 
executada em um computador cujo sistema 
operacional é o Windows XP. 
 

 
 

Considere que, em cada ocorrência, o termo 
“Mero” foi inserido no documento em edição 
mostrado no texto V após a realização do 
seguinte procedimento: no local onde se 
deseja inserir o referido termo, pressionar 

emanter pressionada a tecla  ; teclar

 ; liberar a tecla  . Nessa situação, 
assinale a opção correta. 
a) A combinação de teclas utilizada para a 
inserção automática da palavra Mero no 
documento pode ser definida por meio da 
ferramenta Teclado, encontrada no Painel de 
controle do Windows XP.  
b) Para que a palavra Mero seja inserida após a 
realização do procedimento mencionado, foi 
necessária a criação de uma entrada automática 
de texto, por meio de funcionalidades 

disponibilizadas ao se clicar o menu  . 
c) Após a realização do procedimento 
mencionado, o botão ficará ativado. Então, se 

esse botão  for clicado, a palavra Mero será 
novamente inserida no documento em edição.  
d) Considere que, antes da realização do 

procedimento mencionado, os botões  ,  e 

sejam ativados. Nesse caso, ao se realizar o 
referido procedimento, a palavra Mero será 
inserida no documento com a fonte em negrito, 
itálico e sublinhado.  
e) Se, antes da realização do procedimento 

mencionado, o botão  fosse clicado, a palavra 
Mero seria inserida no documento com uma 

borda externa, na forma .  
 
673 - CESPE - 2005 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com referência à janela do Word 2000 e ao 
documento em elaboração mencionados no 
texto V, assinale a opção correta. 
a) Considere que se deseje enviar o documento 
em elaboração para um destinatário de e-mail por 
meio de uma mensagem de correio eletrônico. 
Nesse caso, é necessário salvá-lo em arquivo do 
tipo .htm de forma a poder anexá-lo na 
mensagem eletrônica.  
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b) Mantêm-se a correção gramatical e as idéias 
do texto, após a realização das seguintes ações: 
aplicar um clique duplo sobre “metros”; teclar

 .  
c) Considere a realização do seguinte 
procedimento: pressionar e manter 

pressionada a tecla  ; teclar  ; 

liberar a tecla  ; clicar  ; clicar

 . Após essas ações, será aberta uma 
segunda janela do Word, contendo um 
parágrafo idêntico ao mostrado na janela 
“O Mero.doc”.  

d) Para se imprimir apenas o trecho “Pertence 
(...) badejos.”, é possível fazê-lo por meio de 
opção disponibilizada ao se clicar o botão direito 
do mouse após selecionar o trecho mencionado.  
e) Caso se clique com o botão direito do mouse 
sobre “Serranídeos”, será disponibilizada uma 
lista de opções, uma das quais permite 
pesquisar, no dicionário de sinônimos instalado, o 
significado do referido termo. Caso esse termo 
não seja encontrado nesse dicionário, a opção 
usada permite ainda uma busca do termo na 
Internet, caso o computador em uso esteja 
devidamente conectado em rede.  
 
674 - CESPE - 2005 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Considere que se deseje usar o Word 2000 
para a criação de um relatório contendo, entre 
outras, as seguintes partes: 
 

 
 
A partir das informações acima, assinale a 
opção incorreta, considerando a janela do 
Word incluída no texto V.  
a) Considere que a folha de rosto não deve ser 
numerada, que a folha contendo o índice deve 
ser numerada com algarismos romanos e que as 
folhas a partir do resumo devem ser numeradas 
com algarismos arábicos. Nesse caso, para se 
usar a opção Números de páginas do menu

 , será necessário dividir o relatório em 
questão em pelo menos duas seções.  
b) Para a criação automática do índice, é 
necessário configurar o parágrafo de cada uma 
das partes do relatório com o estilo Índice 
analítico.  
c) Caso se deseje utilizar o relatório criado como 
um modelo para a elaboração de futuros 
relatórios, é conveniente usar a opção Salvar 

como do menu para salvar o documento 
em um arquivo com extensão do tipo .dot.  
d) Por meio de opção encontrada no menu

 , é possível definir cabeçalhos diferentes 
para as páginas pares e ímpares do relatório.  
e) Considere que a folha de rosto esteja definida 
em uma seção separada. Nesse caso, por meio 
da opção Configurar página, encontrada no menu 

, é possível centralizar verticalmente o 
texto contido na página referente a essa folha de 
rosto.  
 
675 - CESPE - 2011 - FUB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
Julgue os itens a seguir a respeito do 
Microsoft Word 2007. 
No Word 2007, a ferramenta Formatar Pincel, por 
padrão, aplica o estilo normal em qualquer trecho 
de texto previamente selecionado no documento 
em edição.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
676 - CESPE - 2011 - FUB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
O Word 2007 possui, por padrão, uma série de 
estilos predefinidos que permitem formatar 
automaticamente, entre outras características, 
a fonte e o parágrafo usados em um 
documento em edição.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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677 - CESPE - 2011 - FUB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
A criação de tabelas no Word 2007 necessita 
que seja definida, inicialmente, a cor de fundo 
da tabela, caso contrário, as tabelas serão 
criadas com fundo preto e linhas 
transparentes  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
678 - CESPE - 2010 - ABIN - OFICIAL TÉCNICO 
DE INTELIGÊNCIA  
Com relação ao ambiente Microsoft Office, 
julgue os próximos itens. 
Um documento criado no Word 2003 pode ser 
aberto no Word 2007 e salvo no formato docx.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
679 - CESPE - 2011 - PREVIC - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO   
Julgue os itens a seguir, referentes a 
aplicativos para edição de textos, planilhas e 
apresentações. 
No Microsoft Word, pode-se usar a mala direta 
para enviar e-mails personalizados a uma lista de 
endereços de e-mail contida no Outlook ou em 
um banco de dados.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
680 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Com relação a sistemas operacionais, 
aplicativos de edição de textos, planilhas e 
apresentações nos ambientes Windows e 
Linux, julgue os itens de 22 a 30. 
No MS Word, a opção de inclusão de uma 
quebra de seção contínua possibilita, na seção 
selecionada, atribuir alguns recursos de 
formatação, exclusivos à seção desejada, sem 
que os mesmos recursos sejam efetivos nas 
demais seções do documento, como formatação 
de colunas, margens e parágrafos. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
681 - CESPE - 2011 - TJ-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Com relação aos conceitos e aplicativos dos 
ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue 
os itens a seguir.  
O Layout de Impressão, um dos modos de 
exibição de arquivos no Microsoft Word, permite 

que se visualize o documento aberto para 
posterior impressão em papel, sem que seja 
possível, no entanto, fazer qualquer alteração do 
processo de edição e impressão.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
682 - CESPE - 2011 - TJ-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
No MS Word, os temas são recursos que 
auxiliam na definição de formatos de textos 
por meio de estilos criados com tamanhos de 
fontes variados, plano de fundo, marcadores 
de tópicos que podem ser utilizados para 
caracterizar um documento ou um conjunto 
deles.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
683 - CESPE - 2011 - STM - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
julgue os itens a seguir. 
O Microsoft Word 2003 não possui recursos para 
sombrear ou destacar parágrafos em 
documentos nele produzidos. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
684 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com relação a Windows XP, Microsoft Office, 
Internet e intranet, julgue os itens a seguir. 
Caso a última palavra digitada por usuário em 
arquivo composto no Word 2003 esteja incorreta, 
esse usuário poderá usar o recurso Desfazer, 
acessível no aplicativo, para corrigi-la.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
685 - CESPE - 2011 - TRE-ES - ANALISTA - 
ENGENHARIA CIVIL  
Julgue os itens que se seguem, acerca de 
informática aplicada à engenharia. 
O processador de texto Word possui recursos 
para colocar um texto selecionado em ordem 
alfabética ou classificar dados numéricos em 
sentido crescente ou decrescente.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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86 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue os itens seguintes, relacionados aos 
aplicativos que compõem os pacotes 
BrOffice.org e Microsoft Office. 
Para que um arquivo criado no Word versão 2007 
seja editado usando-se uma versão anterior do 
Word, é necessário que exista, instalado no 
computador, conversor compatível para essa 
finalidade.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
687 - CESPE - 2011 - STM - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Com relação a Windows XP, Microsoft Office, 
Internet e intranet, julgue o item a seguir.  
O Microsoft Word 2003 não possui recursos para 
sombrear ou destacar parágrafos em 
documentos nele produzidos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
688 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Acerca do Windows XP, do Microsoft Office, 
da Internet e de intranet, julgue os itens a 
seguir. 
Com os recursos do Microsoft Word 2003 é 
possível manipular estruturas em forma de 
tabelas, com linhas e colunas. Todavia, as linhas 
de grade não podem ser ocultadas. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
689 - CESPE - 2009 - SEJUS-ES - AGENTE 
PENITENCIÁRIO  
Com relação ao Microsoft Word, julgue os 
itens subsequentes. 
Por meio da opção Seleção na janela Imprimir, 
acessada no menu Arquivo, é possível imprimir 
apenas algumas páginas de um documento, 
informando-se a sequência de páginas que se 
deseja imprimir.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
690 - CESPE - 2009 - SEJUS-ES - AGENTE 
PENITENCIÁRIO  
No menu Editar, a opção Substituir permite 
localizar palavras ou frases em um 
documento, bem como substituir todos os 
termos localizados, por outras palavras ou 
frases, de forma automática.  

( ) Certo   ( ) Errado  
 
691 - CESPE - 2009 - SEJUS-ES - AGENTE 
PENITENCIÁRIO  
Com relação ao Microsoft Word, julgue os 
itens subsequentes. 
O recurso Comentário é útil quando se está 
elaborando um documento de grande extensão 
no Word. Para se usar esse recurso, que permite 
incluir lembretes na posição atual do cursor, 
basta selecionar a opção Comentário no menu 
Inserir.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
692 - CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO DE 
INFORMÁTICA  
Julgue os itens a seguir referentes à 
configuração e utilização de aplicativos de 
computador. 
Um documento que foi editado no Writer do 
BrOffice e gravado no formato padrão desse 
editor não pode ser aberto e lido por qualquer 
uma das versões do editor Microsoft Word. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
693 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Com relação a conceitos de informática, 
julgue os itens de 21 a 25. 
Para se salvar um arquivo que foi alterado por 
editor de texto que esteja sendo executado no 
ambiente Windows XP, é suficiente utilizar a 
opção Salvar como do editor. Nesse caso, a 
versão anterior do arquivo será excluída da pasta 
atual, sendo criado um arquivo com novo nome, 
que deve ser fornecido pelo usuário.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
694 - CESPE - 2009 - MMA - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Os programas Word, PowerPoint e Excel, que 
fazem parte do Microsoft Office, apesar de 
terem finalidades específicas, permitem a 
edição de textos e tabelas em diversos 
formatos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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695 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima ilustra uma janela do Word 
2000, que contém um documento em 
processo de edição. Considerando essa 
figura, julgue os itens a seguir, acerca do 
Word 2000. 
Por meio de opções encontradas no menu 

, é possível visualizar, em um 
navegador instalado no computador em uso, 
o documento em edição como uma página 
web e salvá-lo em um arquivo do tipo html.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
696 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
O efeito de formatação observado na primeira 
letra maiúscula do primeiro parágrafo do 
documento é obtido por meio de opção 

encontrada no menu  .  
( ) Certo   ( ) Errado  

 
697 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Sabendo que o título do documento está 
centralizado, então, caso se selecione o título 
e o parágrafo mostrados e, a seguir, se clique 

o botão  , será inserida numeração no 
documento e o alinhamento do primeiro 
parágrafo será alterado para centralizado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
698 - CESPE - 2004 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com base nas informações contidas na 
janela, é correto concluir que, para se eliminar 
o espaço em branco existente entre o título do 
documento e o primeiro parágrafo mostrados, 
é suficiente clicar imediatamente antes da 
segunda ocorrência do termo "Justiça" e, a 

seguir, clicar o botão  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
699 - CESPE - 2010 - ABIN - OFICIAL TÉCNICO 
DE INTELIGÊNCIA  
Com relação ao ambiente Microsoft Office, 
julgue os próximos itens. 
Um documento criado no Word 2003 pode ser 
aberto no Word 2007 e salvo no formato docx. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
700 - CESPE - 2010 - ABIN - AGENTE 
TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA  
No que concerne aos aplicativos do Microsoft 
Office, julgue os itens a seguir. 
No Word, utilizando-se o recurso Fórmula, não é 
possível somar valores totais que estejam em 
duas tabelas diferentes e apresentar o resultado 
em uma célula de uma terceira tabela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
701 - CESPE - 2010 - ABIN - AGENTE 
TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA  
No que concerne aos aplicativos do Microsoft 
Office, julgue os itens a seguir. 
Para nominar e salvar um arquivo novo no Word, 
é necessário utilizar o recurso Salvar como, que 

pode ser acessado pressionando-se a tecla , 
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ou pressionando-se, simultaneamente, as teclas 

e ou as teclas e .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
102 - CESPE - 2010 - ABIN - AGENTE 
TÉCNICO DE  
No Word, é possível acionar o recurso Substituir 
pressionando-se simultaneamente as teclas 

e .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
703 - CESPE - 2010 - TRE-MT - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de instalação, configuração e suporte 
de aplicativos, assinale a opção correta. 
a) Para que o BrOffice.org leia um arquivo 
gravado originalmente no Microsoft Word, é 
necessário instalar o plugin writerdoc.  
b) Caso ocorra um bug no Microsoft Office 2007, 
é necessário desinstalá-lo e instalar novamente o 
aplicativo para corrigir o problema.  
c) O BrOffice.org pode ser configurado para ser o 
editor padrão de arquivos DOC (Word), XLS 
(Excel) e PPT (PowerPoint).  
d) Ocorrendo vírus de macro no Microsoft Word, 
é necessário executar o antivírus e, em seguida, 
o update do Microsoft Office 2007.  
e) Um dos requisitos para a instalação do 
Microsoft Office 2007 é o tipo de sistema 
operacional, que deve ser Windows 2000 ou 
superior.  
 
704 - CESPE - 2010 - MPU - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Acerca do ambiente Windows e das 
ferramentas a ele associadas, julgue os itens 
a seguir. 
No MS Word 2003, é possível inserir um texto no 
cabeçalho e no rodapé de todas as páginas de 
um documento em edição por meio do seguinte 
procedimento: seleciona-se o conteúdo do texto a 
ser inserido e importa-se essa seleção para 
Cabeçalho e Rodapé, na opção Importar para 
Todas as Páginas, o que faz que o texto 
selecionado se repita em todas as páginas do 
documento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

705 - CESPE - 2010 - ANEEL - TODOS OS 
CARGOS  
Com relação aos ambientes e às ferramentas 
Windows e Linux, julgue os itens a seguir. 
No Microsoft Word, para se abrir um documento 
editado no OpenOffice, é necessário gerar um 
arquivo no formato .odt e, por meio da opção 
Importar documento, encontrada no menu 
Arquivo do Word, converter o referido arquivo 
para o formato .doc.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
706 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA)  
Com base na figura ao lado, que apresenta um 
texto em edição no Microsoft Word 2007 
(MSWord 2007), julgue os próximos itens, 
relativos à edição de textos e planilhas. 
 

 
 
 
Considere que o último parágrafo do texto 
mostrado na figura seja copiado do MSWord 
2007 para uma célula de uma planilha do 
Microsoft Excel 2007. Nesse caso, é possível 
tornar todo o conteúdo visível nessa célula, 
com exibição em várias linhas, formatando-a 
com a opção Quebrar Texto Automaticamente.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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707 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA  
Considerando-se que os itens dos parágrafos 
foram autoformatados pelo MSWord 2007, é 
possível substituir as letras correspondentes 
à ordenação por numerais romanos com a 

utilização da ferramenta .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
708 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA  
O texto em edição pode ser afastado para a 
direita usando-se a régua ou a ferramenta

 .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
709 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA  

Ao se clicar o botão  , são apresentadas 
opções que permitem alterar o design geral 
do documento, incluindo-se cores, fontes, 
efeitos e o plano de fundo da página.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
710 - CESPE - 2010 - PGM-RR - PROCURADOR 
MUNICIPAL  
Com relação às operações que podem ser 
realizadas em uma tabela 
no Word 2007, julgue os itens a seguir. 

Em uma tabela no Word, a inserção de um objeto 
do tipo imagem tem restrição quanto à extensão 
para formato jpg. Os demais formatos podem ser 
inseridos no corpo do documento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
711 - CESPE - 2010 - PGM-RR - PROCURADOR 
MUNICIPAL   
Com relação às operações que podem ser 
realizadas em uma tabela no Word 2007, 
julgue os itens a seguir. 
As linhas das bordas da tabela podem ser duplas 
e a cor da linha pode ser escolhida de acordo 
com a paleta de cores do Word.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
712 - CESPE - 2010 - MS - TÉCNICO DE 
CONTABILIDADE  
Com relação aos sistemas operacionais 
Windows e Linux e aos aplicativos do 
Microsoft Office e do BR Office, julgue os 
itens a seguir. 
No MS Word 2003, por meio da opção Índices, 
encontrada na opção Referência do menu Inserir, 
é possível a inclusão de sumários e índices em 
um documento em edição. A inclusão é feita 
automaticamente para aqueles itens ou títulos 
que foram devidamente formatados pela opção 
Estilo do texto. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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713 - CESPE - 2010 - AGU - AGENTE ADMINISTRATIVO  
 

 
 
A figura acima apresenta uma página acessada utilizando-se o Internet Explorer 8 (IE8). 
 
No que concerne a modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados a Internet e intranet, e considerando a figura acima apresentada, julgue os itens 
seguintes. 
O texto da página pode ser editado e publicado utilizando-se a opção Abrir no Microsoft Word e salvando-o 
como HTML.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
714 - CESPE - 2010 - CAIXA - ADVOGADO  
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Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Word 2007 com um documento em edição, 
assinale a opção correta a respeito de conceitos e modos de utilização dos aplicativos Microsoft 
Office e BR Office. 
a) O documento em edição pode ser carregado e alterado pelo aplicativo Write, do BR Office, desde que a 
ferramenta Convertext esteja instalada no computador em uso. 

b) Por meio de funcionalidades disponibilizadas ao se clicar na seta em , é possível alterar o tipo 
de marcador usado no documento em edição. 
c) O documento em edição não contém valores numéricos; portanto, não pode ser transferido para uma 
planilha do Excel. 
d) Caso o documento em edição seja copiado e colado no PowerPoint, serão criados três slides: um para 
o título do documento; outro para o parágrafo; e o terceiro para as três linhas com marcadores. 
e) Para formatar com recuo à esquerda o parágrafo iniciado por "É possível", é suficiente selecioná-lo e, a 

seguir, clicar o botão .  
 
715 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - ANALISTA JUDICIÁRIO  
A figura a seguir mostra uma janela do BrOffice.org Writer 2.4, com um documento em edição, contendo 
um trecho de texto de autoria de Érico Veríssimo. Considere que o arquivo não tenha ainda sido salvo 
nenhuma vez. 
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Ainda com relação à figura apresentada e ao BrOffice.org Writer 2.4, caso se deseje salvar o 
documento em um arquivo de nome Incidente em Antares, é suficiente  
 
a) 

      
 
b)  

       
 
c) 
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d)    

       
 
 
e) 

      
 
 
716 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - ANALISTA JUDICIÁRIO  
Com relação à figura apresentada e ao BrOffice.org Writer 2.4, assinale a opção correta.  
 
a) 

  
 
 

b) 

  
 

c) 

  
 

d) 
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e) 

  
 
717 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
A figura a seguir ilustra uma janela do 
BrOffice.org Writer 2.4, com um documento em 
processo de edição, no qual a palavra "câmara" 
está selecionada. 

 
 
Considerando as informações do texto, 
assinale a opção correta. 
a) Para que os caracteres não imprimíveis 
deixem de ser exibidos, mantendo-se a 
visualização dos demais caracteres, é suficiente 

clicar o botão  . 
b) Para se abrir a janela denominada Ajuda, que 
disponibiliza recursos para que o usuário obtenha 
explicações sobre funcionalidades do 

BrOffice.org Writer, é suficiente clicar o botão 
. 

c) Para se abrir a janela denominada Correção 
ortográfica, que disponibiliza o acesso a 
funcionalidades que permitem a procura por erros 

de grafia, é suficiente clicar o botão . 

d) Ao se clicar o menu , é exibida uma 
lista de opções, entre as quais a opção 
Parágrafo, que permite formatar o parágrafo em 
edição, definindo parâmetros como recuos e 
espaçamento entre linhas. 
e) Para se alterar a fonte usada na palavra 
selecionada para a fonte Arial, é suficiente 
realizar as ações necessárias para alterar o 
conjunto de caracteres Times New Roman, em 

, para Arial.  
 
718 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
A figura ao lado mostra uma janela do Word 
2002, com parte de um documento em processo 
de edição. Com relação a essa figura e ao Word 
2002, assinale a opção correta. 
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a) Para se selecionar a palavra "barbeiro", é 
suficiente clicá-la com o botão direito do mouse. 
b) Ao se selecionar a palavra "REBELIÃO" e se 

clicar , é aplicada a formatação negrito a essa 

palavra. Caso se clique, em seguida, o botão , 
a formatação negrito é desfeita e a palavra é 
sublinhada. 
c) Ao se selecionar o parágrafo iniciado em 

"Cerca de trinta pessoas", e se clicar  , todo o 
parágrafo é realçado, de forma que o fundo do 
mesmo apareça colorido, simulando o efeito de 
uma caneta para marcar texto. 

d) A ferramenta possui funcionalidades que 
podem permitir a alteração da cor da fonte usada 
em um texto que estiver selecionado. 

e) Ao se clicar o botão  , é aberta a janela 
denominada Formatar fonte, que permite alterar a 
fonte de uma seleção, ou definir a fonte do texto 
a ser digitado.  
 
719 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima ilustra uma janela do 
BrOffice.org Writer que contém um 
documento em processo de edição. Nesse 
documento, a palavra "edital" está 
selecionada. Com relação a essa situação e 
ao BrOffice.org Writer, assinale a opção 
correta. 
a) É correto concluir que, na situação da janela 
mostrada, a Times New Roman é a fonte usada 
em todos os caracteres contidos no documento 
em edição. 

b) Ao se clicar o botão , é aberta a janela 
Salvar como, que permite salvar uma cópia do 
documento em edição com outro nome, em uma 
pasta diferente da atual. 

c) Ao se clicar o botão , a palavra selecionada 
será sublinhada por uma linha ondulada. 
d) Para se copiar a palavra selecionada para a 
área de transferência, é suficiente pressionar e 

manter pressionada a tecla , pressionar e 

liberar, rapidamente, a tecla ,liberando, em 

seguida, a tecla . 

e) Ao se clicar o botão , será inserida uma 
moldura retangular em volta da palavra 
selecionada.  
 



 

 

 

 

154 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

720 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Word 2003 com um documento em 
processo de edição, assinale a opção correta. 
a) Ao se aplicar um clique sobre a palavra 
"Seleção", apenas essa palavra será 
selecionada. 
b) Para se excluir do documento a palavra "este", 
é suficiente clicar imediatamente à direita dessa 

palavra e clicar 4 vezes o botão  . 

c) Ao se clicar o botão  , caracteres não 
imprimíveis que estão sendo exibidos na janela 

mostrada, entre eles, o caracter e , deixarão de 
ser exibidos. 
d) Na situação da janela mostrada, ao se clicar 

, todos os parágrafos contidos no documento 
em edição serão centralizados. 
e) Ao se selecionar a palavra "Universidade" e, a 

seguir, se clicar o botão , essa palavra será 

sublinhada. Caso, em seguida, o botão seja 
novamente clicado, a referida palavra será 
sublinhada com uma linha mais grossa que a 
linha anterior.  
 

721 - CESPE - 2009 - INMETRO - ANALISTA 
EXECUTIVO EM METROLOGIA E QUALIDADE  
A respeito de instalação e de suporte a 
ferramentas de escritório, julgue os itens 
seguintes. 
O Word 2003 permite a inserção de referências 
bibliográficas, no entanto, quando uma nova 
referência surge em fase avançada de um 
documento em edição, no qual várias referências 
já estão inseridas, é necessário inserir a mesma 
na última posição, uma vez que o Word não 
permite reordenar as referências.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
722 - CESPE - 2009 - INMETRO - ANALISTA 
EXECUTIVO EM METROLOGIA E QUALIDADE  
Em textos que contêm tabelas e figuras, é 
importante que as mesmas possuam um 
número para ser referenciado a partir do 
texto. No Microsoft Word 2003, essa 
funcionalidade pode ser obtida por meio da 
opção Objeto, encontrada no menu Formatar.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
723 - CESPE - 2009 - TRE-MA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
A respeito de aplicativos do ambiente 
Microsoft Office, assinale a opção correta.  
a) As barras de ferramentas de formatação dos 
aplicativos do Microsoft Office podem ser 
personalizadas livremente pelo usuário, conforme 
a necessidade de disposição e de acesso a 
recursos mais utilizados.  
b) No Microsoft Word, para se criar uma nova 
coluna em uma tabela existente em um 
documento em edição, deve-se selecionar a linha 
ao lado da qual ela será posicionada na nova 
tabela e clicar a opção Inserir coluna.  
c) O menu Arquivo do Word 2003 contém as 
opções de exibição do documento em leiautes 
diversos, como o normal, da Web e de 
impressão.  
d) A formatação de margens de páginas, tabelas 
e textos só pode ser feita diretamente a partir da 
régua horizontal presente no topo da janela do 
Word, abaixo do menu de opções.  
e) recurso Desfazer ações é utilizado para se 
desfazer uma digitação ou edição do documento 
e, uma vez que ele seja ativado, não é possível 
retornar à opção anterior.  
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724 - CESPE - 2009 - MDS - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
A respeito do sistema operacional Windows, e 
de aplicativos do Microsoft Office (MS) e do 
BROffice, julgue os itens seguintes. 
Nos aplicativos do MS Office, na opção de 
Formatar Fonte, o estilo da fonte consiste de um 

conjunto de valores entre 8 e 72, os quais 
permitem definir o tamanho da fonte para 
configurar a disposição do texto de acordo com a 
necessidade de exibição dos caracteres na 
página, no slide ou na planilha.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

 
725 - CESPE - 2009 - ANATEL - TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 
 
Com referência à janela do aplicativo Word 2003, do ambiente Microsoft Office, ilustrada acima, em que 
um documento encontra-se em processo de edição, e considerando a possibilidade de edição de textos no 
aplicativo Writer, do ambiente BROffice, julgue os itens subsequentes. 
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No caso de erro gramatical ou de grafia no documento em edição, o Word 2003, assim como o Writer, 
disponibiliza recurso que permite identificar e corrigir a palavra ou trecho incorreto. No Word 2003, para se 
iniciar processo que permita a correção de grafia de determinada palavra, é correto que o usuário clique 
com o botão direito do mouse sobre a palavra errada identificada, o que permite abrir uma janela que 

propõe possíveis correções para a palavra errada. Na janela do Word 2003, a ferramenta permite, 
igualmente, que se inicie procedimento que permite a correção de erros gramaticais e de grafia. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
726 - CESPE - 2009 - ANATEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Na janela do Word 2003, caso, após formatar 
os trechos "O primo Basílio", "O crime do 
padre Amaro" e "A capital" para o itálico, o 
usuário desejasse voltar à formatação sem 
itálico, seria suficiente clicar a ferramenta 

. O Writer possui ferramenta específica e 
distinta da do Word que permite realizar tal 
procedimento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
727 - CESPE - 2010 - MS - ANALISTA TÉCNICO 
- ADMINISTRATIVO   
Em um dos software mais utilizados pelo 
público não especializado para editoração 
textual, o Microsoft Word 2007, é possível 
utilizar uma ampla gama de recursos 
tecnológicos para a edição e editoração de 
textos. Tendo em vista as questões de 
padronização e diagramação textual, julgue 
os itens a seguir. 
A diagramação e a padronização de textos em 
meio eletrônico, no caso de sítios de órgãos 
oficiais, devem seguir os padrões estabelecidos 
pelo Manual de Redação da Presidência da 
República  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
728 - CESPE - 2010 - MS - ANALISTA TÉCNICO  
Em um dos software mais utilizados pelo 
público não especializado para editoração 
textual, o Microsoft Word 2007, é possível 
utilizar uma ampla gama de recursos 
tecnológicos para a edição e editoração de 
textos. Tendo em vista as questões de 
padronização e diagramação textual, julgue 
os itens a seguir.  

O Microsoft Word 2007 não permite o trabalho 
com recursos gráficos importantes no hipertexto, 
tais como o tamanho e o design da fonte, uma 
vez que seu principal objetivo é criar textos para 
serem impressos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
729 - CESPE - 2010 - MS - ANALISTA TÉCNICO  
É possível marcar as alterações, tais como 
inclusões, exclusões e alterações de 
formatação, feitas durante a revisão de um 
texto no Microsoft Word 2007.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
730 - CESPE - 2010 - MS - ANALISTA TÉCNICO  
No Microsoft Word 2007, não é possível 
trabalhar características marcantes do 
hipertexto, tais como o estabelecimento de 
links e a utilização de imagens unidas a 
textos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
731 - CESPE - 2010 - MS - ANALISTA TÉCNICO  
Em um dos software mais utilizados pelo 
público não especializado para editoração 
textual, o Microsoft Word 2007, é possível 
utilizar uma ampla gama de recursos 
tecnológicos para a edição e editoração de 
textos. Tendo em vista as questões de 
padronização e diagramação textual, julgue 
os itens a seguir.  
Entre as preocupações de quem irá utilizar 
recursos de tecnologia para produzir e editorar 
textos, deve estar a de otimizar recursos gráficos 
para a veiculação eficaz de informações.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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732 - CESPE - 2010 - MS - TODOS OS 
CARGOS  
Quanto aos aplicativos do Microsoft Office e 
do BrOffice.org, 
julgue os itens que se seguem.  
O aplicativo Microsoft Word 2003, na sua 
configuração padrão, permite, a partir do menu 
Exibir, quatro modos de visualização do texto: 
Normal, Layout da web, Layout de impressão e 
Estrutura de tópicos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
733 - CESPE - 2009 - CEHAP-PB - TODOS OS 
CARGOS  
Com relação ao Microsoft Word 2003, 
considerando que esse aplicativo esteja em 
uso para a edição de um documento, assinale 
a opção correta.  
a) O Word permite criar gráficos de diversos 
tipos, como pizza e barra, além daqueles que são 
personalizados pelo usuário.  
b) Para se adicionar número de página no 
documento Word, é necessário definir cabeçalho 
e rodapé.  
c) A configuração da orientação da página deve 
ser definida antes do início da digitação do texto 
no documento.  
d) O recurso de borda na página é exclusivo para 
páginas configuradas para formato A4.  
 
734 - CESPE - 2010 - MPS - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
 

 
 
A partir da figura acima, que mostra uma 
janela do Microsoft Word 2003 sendo usada 
para a edição de documento que contém 
correções em sua formatação, julgue o item 
seguinte. 
Para se aceitar todas as correções de uma só 

vez, é suficiente clicar o botão  e 
selecionar, em seguida, a opção Aceitar todas as 
alterações no documento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
735 - CESPE - 2010 - UERN - AGENTE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
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janela do Microsoft Word com um documento 
em elaboração, assinale a opção correta. 

a) No menu , a opção Salvar como permite 
que seja criado um novo arquivo com nome 
diferente do atual e com as alterações feitas. 
Nesse caso, o arquivo com o nome antigo será 
excluído. 
b) Na situação do documento apresentado, é 
correto inferir que a combinação de teclas

pode ter sido usada para manter uma 
palavra digitada com erro de grafia - "testo" em 
vez de "texto" -, mesmo que o Word a tenha 
substituído automaticamente. 

c) A opção de verificação ortográfica  permite 
que sejam substituídas automaticamente todas 
as palavras erradas do documento em edição, 
tendo como base o dicionário do Word, sem a 
necessidade de se confirmarem as substituições 
propostas 

d) Os botões permitem, 
respectivamente, formatar um texto, colocando-o 
em formato normal, endentado ou sobrescrito. 

e) Por meio do botão , é possível colorir uma 
área selecionada do documento em edição que 
se deseja ressaltar com cores sólidas ou 
fosforescentes.  
 
736 - CESPE - 2010 - INCA - ASSISTENTE EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Julgue os itens a respeito dos conceitos de 
sistemas operacionais Windows e Linux e de 
seus aplicativos.  
No Word, para selecionar todos os itens contidos 
em um documento, pode-se acionar as teclas 

+ .Esse efeito também pode ser obtido 

acionando-se as teclas + + , a 
partir do topo da primeira página, na primeira 
posição do cursor.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

 
737 - CESPE - 2010 - UERN - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR  
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Considerando a figura acima, que apresenta uma janela do Microsoft Word 2007 com um 
documento em processo de edição, assinale a opção correta.  
a) O Word é um aplicativo que permite a edição e a formatação de textos, tabelas e imagens, mas, 
diferentemente do pacote BrOffice, sua utilização está limitada a computadores com sistema operacional 
da família Windows.  
b) A palavra "favelização" está grifada no documento em edição pelo fato de existir, necessariamente, um 
erro em sua grafia, o qual pode ser corrigido com o auxílio de uma lista de palavras do dicionário do Word, 
que é disponibilizada ao se clicar, com o botão direito do mouse, a palavra em questão.  

c) No menu , encontra-se opção que permite inserir comentários ao longo do documento, a exemplo 
daquele mostrado na figura, associado ao termo "Humanos".  
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d) Caso se deseje definir o alinhamento e o tamanho das células, colunas e linhas da tabela mostrada no 
documento, é possível fazê-lo por meio de funcionalidades disponibilizadas ao se realizar o seguinte 
procedimento: selecionar todas as células; clicar com o botão direito do mouse nessa seleção; e, na lista 
que aparece em decorrência dessa ação, clicar na opção Propriedades da Tabela.  
e) Diferentemente do Excel, o Word não permite classificar as informações da tabela mostrada em ordem 
alfabética crescente, usando-se os nomes dos países da primeira coluna, ou em ordem numérica dos 
valores de redução da população em favelas, utilizando-se a segunda coluna.  
 
738 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA  

 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Word 2000 contendo parte de um texto 
extraído e adaptado do sítio 
http://www.funai.gov.br, julgue os itens 
subseqüentes.  
Para encontrar todas as ocorrências do termo 
"Ibama" no documento em edição, é suficiente 
realizar o seguinte procedimento: aplicar um 
clique duplo sobre o referido termo; clicar 

sucessivamente o botão  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 

739 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA  
As informações contidas na figura mostrada 
permitem concluir que o documento em 
edição contém duas páginas e, caso se 
disponha de uma impressora devidamente 
instalada e se deseje imprimir apenas a 
primeira página do documento, é suficiente 
realizar as seguintes ações: clicar a opção 

Imprimir no menu  ; na janela aberta em 
decorrência dessa ação, assinalar, no campo 
apropriado, que se deseja imprimir a página 
atual; clicar OK.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
740 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA  
A correção e as idéias do texto mostrado 
serão mantidas caso se realize o seguinte 
procedimento: clicar imediatamente antes de 
"no final"; pressionar e manter pressionada a 

tecla ; clicar imediatamente após 

"semana,"; liberar a tecla ; pressionar e 

manter pressionada a tecla ; teclar ; 
clicar imediatamente após "apreenderam"; 

teclar  ; clicar o botão   
( ) Certo   ( ) Errado  
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741 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA  

 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Word 2000 contendo parte de um 
texto extraído e adaptado do sítio 
http://www.funai.gov.br, julgue os itens 
subseqüentes.  
Considere o seguinte procedimento: 
selecionar o trecho "Funai, (...) Federal"; 

clicar a opção Estilo no menu ; na janela 
decorrente dessa ação, marcar o campo 
Todas em maiúsculas; clicar OK. Esse 
procedimento fará que todas as letras do 
referido trecho fiquem com a fonte maiúscula.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 
 

742 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA  

 
 
A figura acima ilustra uma janela do Word 
2000 contendo parte de um texto extraído e 
adaptado do sítio 
http://www.obrasileirinho.org.br. 
Considerando essa figura, julgue os itens a 
seguir, a respeito do Word 2000.  
Para se eliminar os marcadores de parágrafo 
mostrados, é suficiente realizar o seguinte 
procedimento: clicar imediatamente após 
"prolongado."; pressionar e manter 

pressionada a tecla  ; teclar  ; liberar a 

tecla ; clicar o botão  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
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743 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA  
A correção gramatical e as idéias do texto 
serão mantidas caso, com o mouse, sejam 
realizadas as seguintes ações: clicar 
imediatamente antes de "Efeitos crônicos"; 
pressionar e manter pressionado o botão 
esquerdo; arrastar o ponteiro até 
imediatamente após "prolongado. "; liberar o 

botão esquerdo; clicar o botão ; clicar 
imediatamente antes de "Efeitos agudos"; 

clicar o botão  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
744 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE FEDERAL DA POLÍCIA FEDERAL  

 
 
A figura acima ilustra uma janela do Word 
2000 contendo parte de um texto de Lya Luft, 
extraído da revista Veja, n.º 1.872, de 
22/9/2004. Considerando essa figura, julgue 
os itens subseqüentes. 
Considere a realização das seguintes ações: 
clicar sobre a palavra "alucinado"; clicar

 ; na lista de opções desse menu, 
apontar para Idioma. Por meio desse 
procedimento, tem-se acesso a um submenu que 
disponibiliza um dicionário de sinônimos. Caso 
esse dicionário esteja devidamente instalado, é 

possível se obter o significado da referida 
palavra.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
745 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE FEDERAL DA POLÍCIA FEDERAL  
Mantém-se a correção gramatical do texto, 
caso se realize o seguinte procedimento: 
clicar imediatamente após "doçura,"; 

pressionar e manter pressionada a tecla ; 

teclar ; liberar a tecla ; teclar .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
746 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
O parágrafo mostrado ficará centralizado, 
numerado e com a fonte alterada para itálico 
após a realização da seguinte seqüência de 
ações: aplicar um clique duplo sobre qualquer 

palavra do referido parágrafo; clicar  ; 

clicar  ; clicar .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
747 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
A respeito da utilização de aplicativos dos 
ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue 
o iten abaixo. 
No Word, o recurso de autocorreção do menu 
Ferramentas é útil para a correção gráfica e 
sintática de palavras e frases digitadas em um 
documento em edição.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
748 - CESPE - 2010 - MPS - TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL  
A respeito dos sistemas operacionais 
Windows e Linux e das ferramentas do 
Microsoft Office e do BR Office, julgue os 
itens a seguir. 
A disposição de linhas em uma tabela do MS 
Word pode ser feita por ordem alfabética, a partir 
da opção de classificação de A a Z, disponível no 
menu Tabela do aplicativo. Nessa opção, é 
oferecida uma caixa de diálogo para a 
parametrização da classificação por ordem 
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crescente ou decrescente, de acordo com as 
colunas apresentadas na tabela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
749 - CESPE - 2009 - TCE-AC - ANALISTA DE 
CONTROLE EXTERNO  
 

 
Considerando a figura acima, que mostra uma 
janela do Word 2003 contendo um documento 
em edição no qual o parágrafo "1 - O Tribunal 
(...) Governador." está selecionado, assinale a 
opção correta. 
a) Para se imprimir apenas o texto selecionado, é 

suficiente clicar a opção Imprimir do menu  
, selecionar a opção Seleção e clicar OK.  

b) Ao se clicar a ferramenta  , será iniciado 
o upload do texto para a Internet, bastando que o 
usuário informe o endereço desejado para isso.  

c) Ao se clicar a ferramenta  , o corretor 
ortográfico 

será habilitado, e, ao se clicar a opção  , o 
corretor ortográfico será desabilitado.  

d) Ao se clicar a ferramenta  , o parágrafo 
selecionado será recortado para a área de 
transferência.  

e) O menu  apresenta o recurso de 
compactação de arquivo, que permite reduzir em 
até 70% o tamanho do arquivo associado ao 
documento em edição.  
 
750 - CESPE - 2009 - SEFAZ-AC - FISCAL DA 
RECEITA ESTADUAL  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft Word 2003 com um texto 
em edição, assinale a opção correta. 
a) Para se centralizar e aplicar negrito ao trecho 
"Conselho de Contribuintes do Estado do Acre", 
na primeira linha do documento, é suficiente 
realizar o seguinte procedimento: selecionar o 

trecho mencionado; clicar o botão  e, em 

seguida, o botão  . 
b) Para se sublinhar a palavra "Contribuintes", na 
primeira linha do documento, é suficiente realizar 
o seguinte procedimento: posicionar o cursor 
sobre a referida palavra e, a seguir, clicar o botão

. 
c) Por meio da opção Configurar página, 

acessada a partir do menu  , é possível 
definir a orientação da página do documento 
como retrato ou paisagem. 
d) Na situação da figura, é correto afirmar que os 
quatro últimos parágrafos mostrados do 
documento foram formatados utilizando-se a 
opção Marcadores e numeração, do menu

 , ou clicando-se o botão .  
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751 - CESPE - 2004 - BANESE - TÉCNICO 
BANCÁRIO  

 
 
A figura acima ilustra uma janela do Word 2000 
com um documento em edição, no qual foi 
inserida uma tabela. 
Considerando essa figura, julgue os itens a 
seguir, relativos ao Word 2000.  
Para a remoção das bordas das células da tabela 
mostrada, é suficiente clicar a opção Selecionar 

tudo, encontrada no menu , e, em seguida, 

clicar o botão  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
752 - CESPE - 2004 - BANESE - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Para centralizar o texto da tabela mostrada, é 
suficiente, após selecionar o texto que se 

deseja centralizar, clicar o menu

 e, na lista de opções disponibilizada, 
clicar Centralizar texto.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
753 - CESPE - 2004 - BANESE - Técnico 
Bancário  

Para aumentar em 50% as margens atuais do 
documento mostrado, é suficiente selecionar 

todo o documento; clicar a caixa ; 

digitar 150 e, a seguir, teclar   
( ) Certo   ( ) Errado  
 
754 - CESPE - 2004 - BANESE - TÉCNICO 
BANCÁRIO  

Ao se clicar o menu , será 
disponibilizada uma lista de opções que 
permitem a formatação de diferentes 
características do documento em edição. 
Nessa lista, a opção Fonte pode ser usada 
para alterar os formatos de espaçamentos de 
caracteres do trecho de texto que estiver 
selecionado no documento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
755 - CESPE - 2004 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Word 2002, 
com um texto em processo de edição. Com 
relação a essa figura e ao Word 2002, julgue os 
itens que se seguem.  
com base nas informações contidas na janela, 
é correto concluir que o trecho "o banco da 
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amazônia (...) agência." compõe um único 
parágrafo alinhado à esquerda.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
756 - CESPE - 2004 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
Ao se selecionar o trecho "Banco da 

Amazônia" e, a seguir, se clicar  , todas as 
letras desse trecho serão alteradas para letras 
maiúsculas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
757 - CESPE - 2004 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
Considerando que o trecho "01 a 30 de abril 
de 2004" esteja formatado como negrito, ao se 

selecionar esse trecho, clicar  e clicar a 
formatação em negrito será retirada e o trecho 
ficará com o estilo de fonte itálico.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
758 - CESPE - 2009 - TRE-MG - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA  

 
 
Considerando a janela do Word 2003 ilustrada 
acima, que contém um documento em 
processo de edição no qual o título está 
selecionado, assinale a opção correta.  
a) O parágrafo que se inicia com a palavra 
"Começa" está formatado com alinhamento à 
esquerda.  

b) O documento em edição possui duas páginas 
e está formatado para uma única coluna.  
c) O título do texto está formatado com fonte 
Arial, tamanho 10, em negrito e itálico, e está 
sublinhado e centralizado.  

d) Ao se clicar a ferramenta  , será 
aberta uma nova página em branco.  

e) ferramenta  , quando clicada, permite 
ativar a opção de letra maiúscula e minúscula.  
 
759 - CESPE - 2008 - PRF - POLICIAL 
RODOVIÁRIO FEDERAL  
A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo 
BrOffice.org 
Writer 2.4, que está sendo usado para a 
elaboração de um documento 
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Com relação à janela do BrOffice.org Writer 
2.4 mostrada no texto, assinale a opção 
correta.  
a) A função de distribuição automática de texto 
está ativada, fazendo que a figura inserida no 
documento fique posicionada no início da página.  
b) Ao se clicar sucessivamente a palavra 

"sabiazeiro" e o botão , será mostrada uma 
lista de opções, tal como a ilustrada abaixo. 

 
c) Há informações suficientes na janela mostrada 
para se concluir corretamente que a página na 
qual o documento está sendo editado está 
configurada para largura de aproximadamente 8 
cm.  

d) No menu  , encontra-se opção que 
permite configurar a página para duas colunas, e 
essa opção pode ter sido usada no documento 
em edição.  

e) Por meio do conjunto de botões  , é 
possível alterar o espaçamento entre as linhas de 
um parágrafo do documento em edição que 
estiverem selecionadas.  
 
760 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
No que se refere a conceitos de informática, 
hardware e software de processamento de texto, 
julgue os itens a seguir.  
Considere que, na realização de determinado 
procedimento, a janela a seguir tenha sido 
disponibilizada. Nessa situação, é correto 
inferir que ocorreu uma tentativa frustrada de 
se acessar um arquivo de extensão .doc 
contido em A:. 

 

 
 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
761 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
No que se refere a conceitos de informática, 
hardware e software de processamento de 
texto, julgue os itens a seguir.  
O tempo destinado à formatação de um 
documento pode ser reduzido, tanto no Word 
quanto no BrOffice.Org Writer, com o uso de 
estilos, que consistem em uma lista de 
configurações de formatos utilizados no 
documento. Nessa lista, define-se a aparência 
dos diferentes tipos de parágrafos, tais como os 
associados, por exemplo, a título, subtítulo e 
texto.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
762 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
O BrOffice.Org Writer é um programa usado 
para a edição de textos, que permite a 
aplicação de diferentes formatos no 
documento em edição, tais como tipo e 
tamanho de letras, impressão em colunas, 
alinhamento automático, entre outros. Esse 
aplicativo também permite a utilização de 
figuras, gráficos e símbolos no documento em 
elaboração.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
763 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  



 

 

 

 

167 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

 
 
 
 
A figura acima ilustra uma janela do 
BrOffice.org Writer, que está sendo usado 
para a elaboração de um documento com 
algumas informações acerca de aplicativos e 
dispositivos de informática. Considerando 
essa janela e o texto nela contido, julgue os 
itens de 71 a 78.  
Na situação da janela mostrada, caso se 
aplique um clique duplo entre duas letras da 

palavra e, a seguir, se clique o botão 

, será disponibilizada uma lista de 
palavras, em língua portuguesa, sugeridas 
pelo BrOffice.org Writer como equivalentes da 
palavra backup.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 

764 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

 
 
A figura acima ilustra parte da desktop de um 
computador com o sistema operacional Windows 
XP instalado, na qual se observam duas janelas 
de programas editores de texto, cada uma delas 
contendo um documento em edição. 
Considerando essa figura, julgue os itens de 81 a 
88.  
Tanto no documento do Word quanto no do 
BrOffice.org Writer, caso seja necessário usar 
um caractere especial no texto, como, por 
exemplo, um símbolo de marca registrada - ® 
-, pode-se copiar esse caractere do acessório 
do Windows denominado Mapa de caracteres 
e colá-lo no respectivo documento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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765 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Considere que, após determinado procedimento 
na janela do BrOffice.org Writer, tenha sido 
apresentada a janela a seguir. 
 

 
 

Nessa situação, caso o botão  , na 
janela acima, seja clicado, o arquivo 
associado ao documento de nome "Sem 
Título" será excluído da pasta em que 
atualmente se encontra e será enviado para a 
Lixeira do Windows.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
766 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Considere que, no referido computador com o 
sistema Windows XP instalado, tenham sido 
verificados problemas ao se utilizar o 
Windows Update. Nesse caso, é correto 
afirmar que esse computador possivelmente 
apresenta sintoma de problema mencionado 
na janela do BrOffice.org Writer.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
767 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

Há incorreções nas informações contidas no 
documento em edição na janela do Word, já 
que não se dispõe, atualmente, de aplicativos 
que possam ser executados a partir de discos 
removíveis.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
768 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Por meio de recursos de copiar e colar, é 
possível transferir o texto em edição no Word 
para o documento em elaboração no 
BrOffice.org Writer, devido ao fato de este 
aplicativo ser de domínio público. Não é 
possível, porém, que a operação inversa seja 
realizada por meio dos recursos 
mencionados, em virtude de o Word ser um 
aplicativo proprietário, que, portanto, exige 
licença para execução.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
769 - CESPE - 2009 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Julgue os itens de 80 a 85, relativos a conceitos 
de aplicativos de informática utilizados em 
ambiente de escritório.  
Microsoft Word e OpenOffice Writer são 
processadores de texto do tipo WYSIWYG 
(what you see is what you get), e ambos são 
capazes de associar metadados aos 
documentos editados por meio deles, tais 
como título, assunto, palavras-chave e 
comentários acerca do documento, entre 
outros.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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770 - CESPE - 2008 - MTE - AGENTE ADMINISTRATIVO  

 
Considerando a figura acima, que apresenta uma janela do Word 2003 com um documento em 
edição, julgue os itens a seguir  

Na situação da figura mostrada, por meio da ferramenta  , é possível associar a palavra Projeto a um 
endereço da Internet, criando-se um link.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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771 - CESPE - 2008 - MTE - AGENTE ADMINISTRATIVO  

 
Considerando a figura acima, que apresenta uma janela do Word 2003 com um documento em 
edição, julgue os itens a seguir  
A fim de se converter em tabela o texto mostrado do documento em edição, é suficiente selecionar 

esse texto, clicar a opção Converter no menu , selecionar a opção Texto em tabela, 
selecionar o número de colunas desejado e clicar OK.  
 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
772- CESPE - 2008 - MTE - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Na situação da figura mostrada, ao se clicar a 

ferramenta , a palavra Projeto será 
excluída do documento em edição.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

773 - CESPE - 2008 - INSS - TÉCNICO DO 
SEGURO SOCIAL  
Com relação ao Word 2003 e a outros 
aplicativos utilizados em computadores 
pessoais, julgue os itens a seguir.  
Diversos programas de computador 
disponibilizam o menu denominado Ajuda, por 
meio do qual um usuário pode ter acesso a 
recursos que lhe permitem obter esclarecimentos 
sobre comandos e funcionalidades dos 
programas. Atualmente, há programas em que é 
necessário que o computador esteja conectado à 
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Internet para que funcionalidades do menu Ajuda 
possam ser usadas de forma efetiva.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
774 - CESPE - 2008 - INSS - TÉCNICO DO 
SEGURO SOCIAL  
No Word 2003, ao se clicar o menu Editar, é 
exibida uma lista de comandos, entre os quais 
se inclui o comando Dicionário de Sinônimos, 
que possui funcionalidades que permitem ao 
usuário procurar por palavras sinônimas a 
uma palavra selecionada. O uso desse 
comando contribui, em muitos casos, para a 
melhoria da qualidade de um texto editado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
775 - CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO 
SEGURO SOCIAL  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Word 2003, com um documento em 
processo de edição, julgue os itens abaixo.  
Sabendo-se que o trecho "Uma Verdade 
Inconveniente" está formatado em negrito, caso 
esse trecho seja selecionado e, em seguida, 

sejam clicados, sucessivamente, os botões  

e , a formatação em negrito será desfeita, e o 
formato itálico será aplicado a esse trecho.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
776 - CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO 
SEGURO SOCIAL  
Ao se clicar imediatamente à esquerda do 
trecho "Nos últimos anos", no início do texto 

mostrado, e, a seguir, se clicar o botão  , 
será inserido um caractere de tabulação, 
fazendo que apenas a linha que contém o 
referido trecho de texto se desloque para a 
direita.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
777 - CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO 
SEGURO SOCIAL  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Word 2003, com um documento em 
processo de edição, julgue os itens abaixo.  
O ato de aplicar um clique simples entre a letra 
"s" da palavra "anos" e a vírgula à direita dessa 
palavra e, a seguir, acionar a tecla Backspace 
inserirá erro de concordância no texto mostrado  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
778 - CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO 
SEGURO SOCIAL  
Para se iniciar automaticamente o Internet 
Explorer e procurar, na Internet, informações 
sobre o filme Uma Verdade Inconveniente, 
referido acima, é suficiente selecionar esse 

título no texto e, a seguir, clicar   
( ) Certo   ( ) Errado  
 
779 - CESPE - 2008 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA  
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Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Word 2003, com um documento em 
processo de edição em que a palavra "livros" 
está selecionada, julgue os itens de 30 a 32.  

Ao se clicar o botão  , será aberta uma caixa 
de diálogo denominada Desenho, que permite a 
criação de desenhos coloridos complexos, 
formados a partir de combinações de figuras 
geométricas elementares.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
780 - CESPE - 2008 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
As informações apresentadas na janela do 
Word são suficientes para se concluir 
corretamente que o documento em edição 
está sendo exibido no Modo de exibição de 
layout de impressão. Caso se deseje alterar o 
modo de exibição do documento, é possível 
fazê-lo por meio dos botões próximos ao 
canto inferior esquerdo da janela ilustrada. 
Esse procedimento também pode ser 
realizado por meio de opções encontradas no 

menu .   
( ) Certo   ( ) Errado  
 
781 - CESPE - 2008 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Word 2003, com um documento em 
processo de edição em que a palavra "livros" 
está selecionada, julgue os itens de 30 a 32.  
Na situação da janela mostrada, caso os botões 

e  sejam clicados, a palavra "livros", que 
está selecionada, ficará com a fonte no estilo 

negrito e itálico. Se, a seguir, o botão  for 
novamente clicado, a formatação em negrito da 
referida palavra será desfeita.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
782 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  



 

 

 

 

173 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

 
 
Considerando a figura acima, que mostra uma 
janela do Word 2003, com um documento em 
processo de edição, julgue os itens a seguir.  

No menu  , encontra-se opção que permite 
enviar o documento em edição como anexo em 
uma mensagem de correio eletrônico.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
783 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

Ao se clicar o botão  , será aberta a janela 
denominada Tradução, onde o usuário poderá 
escolher uma língua para a qual um trecho 
selecionado deve ser traduzido.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
784 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Na situação apresentada na janela, o botão

 pode ser usado para salvar o documento 
em edição, mantendo-se o nome, o local e o 
formato do arquivo atualmente aberto.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

785 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

Ao se clicar o botão  , será aberta uma 
janela denominada Idioma, que permite definir 
o idioma que o verificador ortográfico utilizará 
em texto selecionado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
786 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

O menu  possibilita o acesso a 
ferramentas que permitem, entre outras 
ações, determinar o número de palavras 
contidas em trecho do texto selecionado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
787 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Para se centralizar o título do documento - 
"Recursos repetitivos" -, é suficiente aplicar 
um clique simples em algum lugar desse título 

e, em seguida, clicar  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
788 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Acerca de conceitos e tecnologias 
relacionados à Internet e a intranet, julgue os 
itens subseqüentes.  
Arquivos que armazenam documentos gerados a 
partir do Microsoft Word de versão superior ou 
igual à 2003 são imunes a infecção por vírus de 
macro, devido à incapacidade de esse tipo de 
vírus infectar arquivos com extensão .doc obtidos 
por meio do referido programa.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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789 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Word 2003, 
com parte de um documento em processo de 
edição. Nesse documento, a palavra "brasileira" 
está selecionada. Com relação a essa janela do 
Word, ao referido documento e ao Word 2003, 
julgue os itens que se seguem. 
Ao se aplicar um clique triplo entre as letras 
"u" e "g" da palavra "lugar", todo o parágrafo 
iniciado em "Um lugar sob o comando" será 
selecionado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
790 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

Ao se pressionar a tecla  , a palavra 
"brasileira" será excluída do documento em 
edição. Essa mesma ação, de se excluir uma 
palavra sem que as demais palavras do texto 
sejam afetadas, ocorrerá ao se clicar o botão

 .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 

791 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Word 2003, 
com parte de um documento em processo de 
edição. Nesse documento, a palavra "brasileira" 
está selecionada. Com relação a essa janela do 
Word, ao referido documento e ao Word 2003, 
julgue os itens que se seguem. 

O menu  permite o acesso a 
funcionalidade usada para a inserção de 
quebra de página no documento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
792 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
A fonte usada na palavra "brasileira" é a 
Courier.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
793 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

A ferramenta  permite alterar o 
espaçamento entre linhas utilizado em 
determinado parágrafo selecionado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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794 - CESPE - 2008 - STF - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Para copiar a palavra "brasileira" para a área 
de transferência, é suficiente pressionar e 

manter pressionada a tecla ; acionar a 

tecla ; em seguida, liberar a tecla .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
795 - CESPE - 2008 - STF - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
A figura acima ilustra uma janela do Word 2003, 
com um documento em processo de edição. Com 
relação a essa figura e ao Word 2003, julgue os 
itens de 33 a 36. 
Para se substituir, no texto apresentado, o 
termo "Constituição Federal" pela sigla CF, é 
suficiente realizar a seguinte seqüência de 
ações: selecionar o referido termo; digitar a 
sigla CF.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 

796 - CESPE - 2008 - STF - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

Ao se clicar o botão  , será aberta a janela 
denominada Parágrafo, que permite, entre 
outras ações, selecionar e imprimir um 
parágrafo ou um conjunto de parágrafos do 
documento em edição.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
797 - CESPE - 2008 - STF - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Para se sublinhar a palavra "precipuamente", 
é suficiente aplicar um clique duplo nessa 

palavra e, em seguida, clicar o botão  . Ao 
se clicar novamente esse botão, o sublinhado 
será desfeito.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
798 - CESPE - 2008 - STF - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

No menu  , encontram-se recursos 
que permitem recortar ou copiar uma seleção 
do documento em edição. Esse menu também 
disponibiliza o recurso denominado 
Selecionar tudo.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
799 - CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Acerca do ambiente Windows, de editores e 
sistema operacional, julgue os próximos 
itens.  
Para se inserir índice em um documento 
utilizando o Microsoft Word 2003, deve-se 
formatar os títulos de seções em negrito, numerá-
los e habilitar a opção Inserir índice remissivo, já 
que esse software disponibiliza funcionalidade 
que reconhece automaticamente a numeração de 
títulos como entradas de índices.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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800 - CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
No Microsoft Word 2003, a função de 
comparação de documentos lado a lado 
permite que sejam mescladas as alterações 
feitas em dois documentos distintos a partir 
de um deles, o que facilita a identificação de 
diferenças entre as versões dos documentos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
801 - CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
Considerando a figura acima, que mostra uma 
janela do Word 2000 contendo parte de um texto 
extraído e adaptado do sítio 
http://www.visitealagoas.com.br, julgue os itens a 
seguir.  
Se o termo "Da festa" for selecionado, isso 

habilitará o botão , que, se for clicado 
em seguida, fará que o termo selecionado 
seja copiado para a área de transferência.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
802 - CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

Sabendo que o ponto de inserção está 
posicionado no final do texto mostrado, para 
se selecionar todo esse texto, é suficiente 

pressionar e manter pressionada a tecla , 
clicar imediatamente antes de "É" e liberar a 
referida tecla.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
803 - CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Por meio de opção encontrada no menu 

, é possível definir o tamanho do papel 
e das margens do documento em edição, 
além de visualizar a aparência deste quando 
impresso.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
804 - CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Por meio de opção encontrada no menu , é 
possível determinar o número de termos no 
documento mostrado que são iniciados pela 
letra "D".  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
805 - CESPE - 2012 - STJ - TODOS OS 
CARGOS  

 
No Word 2010, as opções de modificação de um 
estilo, por exemplo, o Normal, incluem alterações 
na formatação de fonte e de tabulação do texto. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
806 - CESPE - 2011 - CBM-DF - TODOS OS 
CARGOS  
Com relação à figura acima, que apresenta 
uma janela do Word 2007 com um texto em 
edição, e considerando os conceitos de 
edição de textos, planilhas e apresentações 
em ambientes Microsoft Office e BrOffice, 
julgue os itens que se seguem.  
Para se aplicar o tipo e a cor da fonte do título às 
fontes da terceira linha do texto, é suficiente 

selecionar o título, clicar a ferramenta e 
selecionar a terceira linha.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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MICROSOFT EXCEL 

807 - CESPE - 2012 - ANCINE - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Com relação a ambientes usados para a 
edição de textos e planilhas, julgue os itens a 
seguir. 
No Microsoft Excel 2007, o acionamento do botão 

depois de se ter selecionado uma 
sequência de células contendo números, todas 
dispostas em uma mesma coluna de uma 
planilha, produzirá como resultado a soma 
desses números. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
808 - CESPE - 2012 - ANCINE - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
Em uma planilha do Microsoft Excel, para se 
selecionar uma linha inteira, é necessário 
clicar no título da linha, que é representado 
por um número; e, para a seleção de uma 
coluna inteira, deve-se clicar no título da 
coluna, que é representado por uma letra. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
809 - CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Considerando o pacote Microsoft Office, 
julgue os itens que se seguem. 
Por meio da opção SmartArt, na guia Inserir do 
Excel 2010, tem-se acesso a elementos gráficos 
que possibilitam a confecção de organogramas. 
No entanto, as limitações dessa ferramenta 
impedem, por exemplo, que haja integração com 
valores de planilhas. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
810 - CESPE - 2012 - MPE-PI - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Em relação a aplicativos dos pacotes 
Microsoft Office e BrOffice.org, julgue os 
próximos itens. 
No Excel, a fórmula =SOMA(D2:D7) resultará na 
soma do conteúdo existente na célula D2 com o 
conteúdo da célula D7. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 

811 - CESPE - 2006 - ANCINE - ANALISTA 
ADMINISTRATIVO  

 
 
A figura acima ilustra uma janela do Excel 2002 
que contém uma planilha com valores, em reais, 
captados de pessoas jurídica e física no escopo 
da Lei n.º 8.313/1991 e dentro dos projetos sob 
a supervisão da ANCINE, entre 2000 e 2003.  
Considerando que essa planilha esteja em 
execução em um computador PC, julgue os 
itens seguintes. 
Caso os valores apresentados nas células de B6 
a E6 ainda não tivessem sido obtidos, o seguinte 
procedimento permitiria obtê-los, a partir da 
situação na qual a planilha e a janela se 
encontram: pressionar e manter pressionada a 

tecla ; teclar ; liberar a tecla ; 
clicar a célula B6; pressionar e manter 

pressionada a tecla ; teclar a célula E6; 

liberar a tecla ; pressionar e manter 

pressionada a tecla ; teclar ; liberar 

a tecla  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
812 - CESPE - 2006 - ANCINE - ANALISTA 
ADMINISTRATIVO  
O gráfico ilustrado a seguir poderia ter sido 
obtido a partir dos dados apresentados na 
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planilha, por meio de recursos 

disponibilizados ao se clicar o botão  
 
 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
813 - CESPE - 2012 - CÂMARA DOS 
DEPUTADOS - ANALISTA  
A respeito de aplicativos do Microsoft Office 
2010 e do BrOffice, julgue os itens seguintes. 
O usuário que deseja copiar um gráfico gerado 
no Excel para um documento em edição no Word 
poderá usar a área de transferência em conjunto 
com o recurso Colar Especial. Caso o usuário 
selecione a opção Imagem desse recurso, o 
gráfico será copiado para o texto sem 
possibilidade de edição.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
814 - CESPE - 2011 - PC-ES - PERITO 
PAPILOSCÓPICO  
Julgue os itens que se seguem, referentes a 
conceitos e funções de aplicativos de editores 
de texto, planilhas eletrônicas, apresentações 
e gerenciadores de banco de dados.  
Em uma planilha eletrônica, preenchendo-se 
qualquer valor numérico nas células B3 e B4, o 
resultado da fórmula =SE(B3>SOMA(B3:B4), OK, 
NC) será sempre NC.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
815 - CESPE - 2012 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Julgue os próximos itens, relativos ao Word 
2010 e ao Excel 2010. 
Em uma planilha do Excel 2010, ao se clicar com 
o botão direito do mouse sobre uma célula, é 

possível formatar a célula com o formato do tipo 
moeda.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
816 - CESPE - 2012 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Julgue os itens subsequentes, relativos ao 
Word 2010 e ao Excel 2010. 
Caso queira inserir, em uma planilha do Excel 
2010, um gráfico do tipo coluna, o usuário poderá 
escolher entre opções de gráficos em 2D e 3D, 
além de 4D, com a opção de linha do tempo. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
817 - CESPE - 2012 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Julgue os itens subsequentes, relativos ao 
Word 2010 e ao Excel 2010. 
Em uma planilha do Excel 2010, a fórmula 
=SOMA(B2:B11) apresenta a sintaxe correta para 
se obter a soma dos valores contidos nas células 
da linha 2 à linha 11 da coluna B. 
( ) Certo   ( ) Errado  
  
818 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
Acerca do Excel 2010, julgue os itens 
seguintes. 
Um usuário que deseje que todos os valores 
contidos nas células de B2 até B16 de uma 
planilha Excel sejam automaticamente 
formatados para o tipo número e o formato 
moeda (R$) pode fazê-lo mediante a seguinte 
sequência de ações: selecionar as células 
desejadas; clicar, na barra de ferramentas do 
Excel, a opção Formato de Número de 
Contabilização; e, por fim, selecionar a unidade 
monetária desejada.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
819 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
Acerca do Excel 2010, julgue os itens 
seguintes. 
Em uma planilha Excel, para somar os valores 
contidos nas células de B2 até B16 e colocar o 
resultado na célula B17, é suficiente que o 
usuário digite, na célula B17, a fórmula 

=SOMA(B2:B16) e tecle  
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( ) Certo   ( ) Errado  
 
820 - CESPE - 2008 - TST - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do 
Microsoft Excel 2007 com uma planilha em 
processo de edição. Com relação a essa 
planilha e ao Excel 2007, julgue os itens 
seguintes. 
Ao se clicar a célula B2 e, em seguida, 

pressionar simultaneamente as teclas e , 
o conteúdo da célula B2 passará a ser exibido 
como 89,74%. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
821 - CESPE - 2008 - TST - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do 

Microsoft Excel 2007 com uma planilha em 
processo de edição. Com relação a essa 
planilha e ao Excel 2007, julgue os itens 
seguintes. 
Considerando-se que nenhuma célula da planilha 
esteja formatada como negrito, para aplicar 
negrito às células A1, B1, C1 e D1, é suficiente 
realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a 
célula A1; pressionar e manter pressionada a 

tecla ; clicar a célula D1, liberando então a 

tecla ; pressionar e manter pressionada a 

tecla ; teclar , liberando, então, a 

tecla . 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
822 - CESPE - 2011 - AL-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Supondo que, em uma planilha no Excel 2007 
versão em português, os itens da coluna A, da 
linha 1 até a linha 10, devam ser somados 
automaticamente e o resultado colocado na linha 
11 da mesma coluna, assinale a opção que 
equivale ao conteúdo da linha 11 para se realizar 
a função desejada.  
a) =SOMA(A1:A10)  
b) *SOMA=A1:A10  
c) !SOMA={A1:A10}  
d) +SOMA=[A1:A10]  
e) SOMA={A1;A10}  
 
823 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os próximos itens, referentes aos 
aplicativos dos ambientes Microsoft Office e 
BrOffice.  
Na guia Dados do Microsoft Excel 2010, é 
possível acionar a funcionalidade Filtrar, que 
realiza a filtragem de informações em uma 
planilha, permitindo filtrar uma ou mais colunas 
de dados com base nas opções escolhidas em 
uma lista ou com filtros específicos focados 
exatamente nos dados desejados.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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824 - CESPE - 2011 - BRB - ESCRITURÁRIO  
Acerca dos aplicativos disponíveis nos 
ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue 
os itens que se seguem. 
No Microsoft Office Excel 2007, é possível salvar 
uma planilha como um arquivo PDF, sem a 
prévia instalação de qualquer complemento de 
software ou aplicativo que realize essa função. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
825 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Acerca do pacote de aplicativos Office, da 
Microsoft, julgue os itens seguintes. 
Uma planilha em edição no Excel pode ser 
enviada como corpo de um email, mas não é 
possível enviar toda a pasta de trabalho de 
planilhas como um anexo de email.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
826 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  

Em relação a sistemas operacionais, Internet 
e aplicativos de planilha eletrônica, julgue os 
itens de 19 a 28. 
No programa Windows Explorer, executado no 
sistema operacional Windows 7, ao se acessar 
um diretório que contenha diversos arquivos de 
Word, Excel e PowerPoint, é possível separar e 
agrupar esses arquivos de acordo com o tipo, por 
meio do seguinte procedimento: clicar com o 
botão direito do mouse; na lista disponibilizada, 
selecionar a opção Agrupar por e, finalmente, 
optar por Tipo. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
827 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
A respeito dos fundamentos operacionais e 
pacotes dos sistemas Windows e Linux, 
julgue os itens que se seguem. 
As funções do BrOffice são similares às funções 
do pacote Office da Microsoft no que se refere à 
edição de textos e planilhas eletrônicas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

 
828 - CESPE - 2011 - TJ-ES - ANALISTA JUDICIÁRIO - ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
 
Considerando a figura acima, que mostra o cronograma físico-financeiro para o acompanhamento 
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das atividades de uma obra, na qual cada espaço de tempo representado significa atividade com 
realização e desembolso financeiro igual, julgue os itens seguintes, acerca de planejamento, 
fiscalização e  documentação de obra. 
Considere que o cronograma físico-financeiro mostrado na figura acima tenha sido elaborado utilizando-se 
o aplicativo Excel 2007. Nessa situação, as marcações em barras horizontais das atividades, em formato 
de retângulos preenchidos e vazios, podem ter sido realizadas por meio do seguinte procedimento: clicar 
em Inserir formas (na barra de ferramentas) – selecionar retângulos e marcar as células desejadas – 
definir com ou sem preenchimento e a cor desejada. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
829 - CESPE - 2011 - IFB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
Acerca dos ambientes Microsoft Office e 
BrOffice, julgue os itens seguintes. 
Em uma planilha em elaboração no Microsoft 
Excel, por meio da função soma é possível 
efetuar uma operação de adição indicando-se um 
intervalo de células.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
830 - CESPE - 2007 - TRE-AP - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
A figura acima ilustra uma planilha com as 
contas de determinado partido retirada do 
sítio http://www.tre-ap.gov.br/. Considerando 
essa figura, assinale a opção que contém um 
procedimento correto para se inserir uma 
coluna antes do item Código. 
a) Selecionar as células de A2 até A10 e clicar a 
opção Planilha do menu Inserir.  
b) Selecionar a coluna B e clicar a opção Coluna 
do menu Formatar.  
c) Clicar com o botão direito do mouse a célula 

e selecionar a opção Inserir.  
d) Selecionar a coluna A e clicar a opção Coluna 
do menu Formatar.  

e) Selecionar as linhas de A1 até A10 e clicar a 
opção Inserir do menu Dados.  
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831 - CESPE - 2007 - TRE-AP - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
Considerando a planilha e o gráfico ilustrados 
na figura acima, assinale a opção correta. 
a) O gráfico apresentado foi gerado a partir da 
seleção de toda a planilha.  
b) A média do eleitorado pode ter sido calculada 
utilizando-se a fórmula = MÉDIA(C1:C10).  
c) A média dos faltosos pode ter sido calculada 
tanto pela fórmula =(D4+D5+D6+D7+D8)/4 
quanto pela fórmula =MÉDIA(D3:D10).  
d) O gráfico apresentado foi gerado a partir da 
seleção da coluna A e da linha 6.  
e) O gráfico apresentado foi gerado a partir da 
seleção das células A3:A8 e D3:D8.  
 
 

832 - CESPE - 2007 - TRE-AP - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção que apresenta a barra de 
ferramentas que é comum a Word, Excel e 
PowerPoint. 
a) Revisão  
b) Desenho  
c) Tabelas e bordas  
d) Tabela dinâmica  
e) Efeitos de animação  
 
833 - CESPE - 2007 - TCU - TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Excel 2003 com uma planilha em 
elaboração, julgue o próximo item. 
Na situação da planilha mostrada, é possível criar 
uma lista associada às células selecionadas por 

meio de opção disponibilizada no menu 
de modo que o resultado seja como o ilustrado 
na figura a seguir, em que a célula A2 foi definida 
como cabeçalho da lista criada. 
 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
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834 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
No que se refere aos principais aplicativos 
comerciais para edição de textos, planilhas, 
materiais escritos e audiovisuais, julgue os 
itens subsequentes. 
No Excel, uma célula de resultado, também 
conhecida como célula de absorção, deve ser 
preenchida com conteúdo antecedido dos 
seguintes sinais: = (igual), @ (arroba), + (mais) 
ou – (menos). 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
835 - CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA  

 
 
Considerando a figura acima, julgue os itens 
subseqüentes, acerca do Excel 2003. 
É possível obter o gráfico de número de 
ocorrências que aparece na figura acima por 
meio da seleção das células (A2:A8) e das 
células (B2:B8). 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
836 - CESPE - 2008 - PC-TO - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
Considerando que o número de ocorrências 
no mês de julho foi o dobro em relação ao 
mês de janeiro, a expressão que deve ser 
escrita na barra de fórmulas para calcular o 
número de ocorrências de julho é B9=2*B3. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 

837 - CESPE - 2011 - STM - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Com relação ao Microsoft Excel, Internet 
Explorer (IE) e Microsoft Outlook, julgue os 
itens a seguir. 

No Excel, a função permite obter a data 
e hora do sistema operacional. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
838 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra parte 
de uma janela do Microsoft Excel 2007 com 
uma planilha em processo de edição, assinale 
a opção correta.  
a) As informações contidas na janela mostrada 
evidenciam que o valor contido na célula D3 foi 
inserido por meio de digitação direta de valor pelo 
usuário, não podendo ter surgido como resultado 
da aplicação de fórmula.  

b) Por meio do botão , é possível criar 
bordas para as células com formato de texto; 
bordas para células com formato de números 

devem ser criadas por meio do botão .  
c) Para se alterar a orientação do conteúdo em 
determinada célula, como, por exemplo, na 
direção de uma das diagonais da célula, é correto 

o uso do botão .  
d) As informações representadas pelos ícones 

evidenciam que essa planilha Excel está 
configurada para a inserção apenas de texto e de 
números, e não, de figuras e imagens.  
e) Na situação da planilha mostrada, a célula D2 
pode conter uma fórmula do tipo =C2*B2.  
 
839 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
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Considerando a figura acima, que mostra 
parte de uma planilha em processo de edição 
no Microsoft Excel 2007, assinale a opção 
correta.  
a) No Excel, após a criação de um gráfico, não é 
possível alterar o seu estilo, sendo apenas 
possível alterar a posição de suas linhas por 

meio da ferramenta .  

b) A ferramenta possibilita a criação de 
um modelo em memória RAM para ser reutilizado 
na planilha em edição até o fechamento da janela 
do Excel que contém a planilha em edição, sem 
que se tenha acesso a esse modelo a partir de 
outras planilhas em futuras sessões de uso do 
Excel.  
c) A planilha contém um gráfico do tipo barras 
com linhas irregulares.  
d) Para a criação do gráfico mostrado na figura, é 
necessário, inicialmente, selecionar as três linhas 
da planilha que contêm as células de A1 a G3.  
e) O conteúdo correspondente às células de A4 a 
G4 não está representado no gráfico mostrado na 
planilha.  
 
840 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
 
A figura acima ilustra parte de uma janela do 
Excel, na qual se destaca a ferramenta 
AutoSoma, recurso que pode ser 
corretamente utilizado, entre outras 
funcionalidades,  

a) para se classificarem, em ordem crescente ou 
decrescente, dados numéricos que constituam o 
conteúdo de células previamente selecionadas.  
b) para se proteger o conteúdo de células 
previamente selecionadas contra alterações não 
autorizadas, utilizando-se recursos de software 
antivírus.  
c) para se realizarem testes de integridade do 
conteúdo de células previamente selecionadas, 
antes que uma fórmula seja aplicada ao conjunto 
dessas células.  
d) para se calcular a soma ou a média aritmética 
dos conteúdos numéricos de células adjacentes 
previamente selecionadas em uma coluna ou em 
uma linha da planilha.  
e) para que sejam preenchidos automaticamente 
os conteúdos de um conjunto de células 
adjacentes, seguindo-se um padrão estabelecido 
por outro conjunto de células previamente 
selecionadas.  
 
841 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Em uma apresentação que esteja em edição 
no Microsoft PowerPoint 2007,  
a) para se inserir uma tabela em um eslaide, 
deve-se, inicialmente, criá-la por meio do 
aplicativo Microsoft Excel.  
b) ocultar um eslaide significa excluí-lo do 
documento referente a essa apresentação.  
c) para se inserir texto no formato sobrescrito ou 
subscrito em um eslaide, deve-se utilizar o 
recurso denominado SmartArt.  
d) é possível inserir, em um eslaide, uma imagem 
criada a partir do aplicativo Paint, disponibilizado 
como acessório do Windows XP.  
e) para se inserir um clip-art em um eslaide, é 
necessário, previamente, associar o conteúdo do 
clip-art a um hiperlink direcionado para uma 
página da Internet.  
 
842 - CESPE - 2011 - CORREIOS - CARGOS 
DE NÍVEL SUPERIOR  
Em relação ao sistema operacional Windows 
7 e ao pacote Microsoft Office 2010, julgue os 
itens subsequentes. 
No aplicativo Excel 2010, ao se clicar o menu 
Revisão, tem-se acesso à ferramenta Traduzir, a 
qual permite traduzir determinado conteúdo 
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selecionado para qualquer formato de um dos 
aplicativos do pacote Office 2010.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
843 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Texto para as questões de 1 a 3 
A figura abaixo ilustra uma janela do Microsoft 
Office Excel 2007 
com uma planilha que contém dados relativos a 
demandas por produtos 
e serviços da agência central dos Correios de 
determinado município. 
A planilha está sendo editada em um computador 
cujo sistema operacional 
é o Windows Vista. 
 

 
 
Com base nas informações do texto, é correto 
afirmar que a célula D3 
a) está com formatação definida para 
alinhamento horizontal centralizado.  
b) está mesclada.  
c) está formatada como texto.  
d) tem sua formatação definida para alinhamento 
vertical centralizado do conteúdo.  
e) está formatada para que haja redução 
automática do tamanho da fonte, de forma que o 
seu conteúdo seja ajustado dentro da coluna da 
célula.  

 
844 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Entre as possibilidades de se ter obtido 
corretamente o valor mostrado na célula D11 
da planilha Excel ilustrada no texto, inclui-se 
a de, após as devidas formatações, clicar a 
referida célula e, em seguida, 

a) digitar =SOMA(D3;D10) e teclar  .  

b) digitar =SOMA(D3-D10) e teclar .  

c) digitar =D3%D10 e teclar .  

d) clicar o botão .  

e) digitar =SOMA(D3:D10) e teclar .  
 
845 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
 
Considere que, para representar graficamente 
a demanda por produtos e serviços da 
mencionada agência, conforme detalhado na 
planilha Excel ilustrada no texto, tenha sido 
criado o gráfico do tipo pizza, em 3D, 
mostrado na figura acima, utilizando-se 
recursos obtidos a partir de determinado 
menu do Excel. Nesse caso, para a criação 
desse gráfico, deve ter sido utilizado o menu 

a)  
b)  

c)  
d)  

e)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

186 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

846 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
 
Com relação à janela do Excel 2003 mostrada 
na figura acima e a esse programa, assinale a 
opção correta. 
a) Ao se clicar a célula B3 e, em seguida, o botão 

, o conteúdo da célula será alterado para 400.  
b) Para se selecionar o grupo de células formado 
pelas células A1, A2 e A3, é suficiente clicar a 
célula A1 e, em seguida, clicar a célula A3.  
c) Para se somarem os valores das células B2 e 
B3 e colocar o resultado na célula B4, é 
suficiente clicar a célula B4, digitar =B2+B3 e, em 

seguida, teclar .  
d) Para se multiplicarem os valores das células 
B2 e C2 e colocar o resultado na célula D2, é 
suficiente selecionar as células B2 e C2 e clicar o 

botão , próximo ao canto superior direito da 
janela.  
e) Caso sejam selecionadas todas as células da 

planilha e se clique o botão , será aberta uma 
ferramenta de revisão ortográfica que permitirá a 
procura de erros ortográficos nas células da 
planilha que contenham palavras da língua 
portuguesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

847 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
A planilha mostrada na janela do Excel 2007, 
ilustrada acima, apresenta dados referentes à 
importação de 
materiais para três empresas diferentes, em que 
foram informados as quantidades e os valores 
unitários dos materiais. Para armazenar essas 
informações, as células de B3 a B5 estão 
formatadas para número, enquanto as células de 
C3 a C5 e de D3 a D5 estão formatadas para 
moeda. Para cada empresa, o valor total da 
compra de material realizada deve ser obtido 
pelo produto da quantidade de material importado 
pelo seu valor unitário em reais. 
Com base nessas informações, julgue os 
itens subseqüentes,relativos à planilha 
mostrada e ao Excel 2007. 
Sabendo-se que a célula D3 está selecionada, 
para se preencher as células de D3 a D5 de 
acordo com as informações apresentadas, é 
suficiente que seja realizado o seguinte 
procedimento: digitar =(B3*C3) e teclar 

clicar a célula D3; clicar o canto inferior 
direito da célula D3, mantendo o botão do mouse 
pressionado; arrastar o ponteiro do mouse até o 
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canto inferior direito da célula D5; liberar o botão 
do mouse.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
848 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Considere-se o seguinte procedimento: clicar 
a célula C3; pressionar e manter pressionada 

a tecla clicar a célula C5; liberar a 

tecla clicar o botão Nessa 
situação, sabendo-se que a célula C6 tem a 
mesma formatação das células de C3 a C5, 
após a realização desse procedimento, a 
célula C6 ficará preenchida com o valor 
2.521,00.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
849 - CESPE - 2010 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
A tela acima foi gerada a partir do aplicativo 

BrOffice Calc. 3.0 e apresenta uma planilha a 
partir da qual foi gerado o gráfico mostrado. 
Considerando que os dados na planilha da 
figura (células com dados) tivessem sido 
gerados a partir do Excel 2007, assinale a 
opção que apresenta, respectivamente, as 
fórmulas corretas para se calcular o total e a 
média dos eleitores no Excel 2007. 
a) = Total(A1,B3) e = média(A1:B3) 
b) =Soma(B2:B3) e = média(B2:B3) 
c) =Total(B2:B3) e = média (B2,B3) 
d) =Soma(A1e B3) e = média(A1;B3) 
e) =Soma(A1:B3) e = média(A1:B3)  
 
850 - CESPE - 2010 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Considerando os aplicativos do Microsoft 
Office, assinale a opção correta. 
a) A desvantagem de se utilizar o MS Word para 
a edição de tabelas é a impossibilidade de criar 
fórmulas para totalizar valores. 
b) Ao se criar uma apresentação no MS Power 
Point, é possível inserir textos do MS Word ou da 
Internet e ainda inserir planilha do MS Excel bem 
como imagens e vídeos de diversos tipos. 
c) No MS Excel 2007, a criação de macros é 
possível com a instalação do plugin macroware. 
d) Ao se copiar um resultado de uma fórmula 
criada no MS Excel e colá-lo em um relatório 
criado no MS Word, quando alterados os dados 
no MS Excel, o valor apresentado no MS Word 
será alterado automaticamente. 
e) Para se criar um organograma no MS Word, é 
necessário instalar o Microsoft Organise.  
 
851 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  
A respeito de ferramentas usadas em 
aplicações de escritório, julgue os itens a 
seguir. 
Considere que, em planilha elaborada no 
Microsoft Excel 2003 ou 2007, algumas células 
tenham sido protegidas internamente, por meio 
de senha, de forma que elas não possam ser 
editadas, e a planilha tenha sido salva em 
arquivo. Nesse caso, ao se abrir a planilha em 
questão no Calc do BrOffice 3.2, para que tais 
células sejam editadas, é suficiente realizar os 
seguintes procedimentos, nessa ordem: no menu 
Ferramentas, clicar a opção Proteger documento, 
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planilha; no campo apropriado, digitar a senha 
criada no Excel; pressionar o botão OK. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
852 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft Excel 2003 com uma 
planilha em processo de elaboração, julgue 
os próximos itens. 

As fórmulas e 

permitem 
determinar a média dos valores de todos os itens 
no mês de fevereiro.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
853 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft Excel 2003 com uma 
planilha em processo de elaboração, julgue 
os próximos itens. 

Usando-se as fórmulas 

e é possível determinar a 
soma, no mês de janeiro, dos itens água, luz, 
telefone, aluguel e gasolina. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
854 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  
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Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft Excel 2003 com uma 
planilha em processo de elaboração, julgue 
os próximos itens. 
Na situação da planilha mostrada, para que todas 
as células de D6 até F14 sejam selecionadas 
sem a utilização do mouse, é suficiente que se 
clique em qualquer célula do intervalo 
mencionado; se pressione e mantenha 

pressionada a tecla  ; e, em seguida, se 

tecle  . 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
855 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft Excel 2003 com uma 
planilha em edição, julgue os próximos itens. 
Se, na célula C28, for digitado o código 21 na 
coluna do custo da passagem, o Excel exibirá o 
valor R$ 630,00. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
856 - CESPE - 2011 - FUB - MÉDICO  
Com relação ao Microsoft Office 2007, julgue 
os itens a seguir. 
A execução de macros não é mais 
disponibilizada no Word e no Excel, a partir do 
Office 2007.  
( ) Certo   ( ) Errado 
  
857 - CESPE - 2005 - TRT-16R - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com relação ao Windows XP Professional, 
julgue os itens subseqüentes. 
Caso haja uma janela do Word 2002, uma do 
Excel 2002 e uma do PowerPoint 2002 abertas, e 
a janela do Word esteja em primeiro plano, para 
se fazer que outra janela passe para o primeiro 
plano, é suficiente pressionar e manter 

pressionada a tecla e, em seguida, 

pressionar a tecla  
( ) Certo   ( ) Errado  
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858 - CESPE - 2005 - TRT-16R - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Excel 
2002 contendo uma planilha em processo de 
edição. Com relação a essa janela e ao Excel 
2002, julgue os itens a seguir. 
 
Para se mover os conteúdos das células A2, A3 e 
A4 para, respectivamente, as células D3, D4 e 
D5, é suficiente realizar a seguinte seqüência de 
ações: posicionar o ponteiro do mouse sobre o 
centro célula A2; pressionar e manter 
pressionado o botão esquerdo do mouse; 
posicionar o ponteiro do mouse no centro da 
célula A4; liberar o botão esquerdo do mouse; 

pressionar e manter pressionada a tecla 

teclar liberar a tecla clicar a célula D3; 

clicar  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
859 - CESPE - 2005 - TRT-16R - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Sabendo que as células A2 e B1 não estão 
formatadas como negrito, para se aplicar 
negrito aos conteúdos dessas células, é 
suficiente realizar a seguinte seqüência de 

ações: clicar a célula A2; clicar clicar 
clicar a célula B1.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
860 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  

A respeito do Microsoft Office, julgue os itens 
seguintes. 
Com a utilização de tarefas no Outlook 2003, é 
possível anexar documentos do Word, conforme 
ilustra a figura abaixo. Porém, não é possível 
anexar planilhas do Excel ou apresentações do 
PowerPoint. 
 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
861 - CESPE - 2006 - DATAPREV - ANALISTA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
O pacote Office da Microsoft implementa as 
principais ferramentas de automação de 
escritório utilizadas na atualidade. 
Considerando as ferramentas do pacote 
Office, julgue os itens seguintes. 
Um elemento importante em produtos de 
automação de escritório é a padronização da 
interface, que vai desde a uniformidade visual até 
a padronização dos atalhos de teclado. 
Entretanto, como os produtos Word, Excel e 
Access são originários de produtos de terceiros 
adquiridos pela Microsoft, essa uniformização 
ainda não está completa. Assim, os comandos 
Copiar e Colar encontram-se nos mesmos 
menus, mas não possuem os mesmos atalhos de 
teclado nas aplicações Word, Excel e Access.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
862 - CESPE - 2006 - DATAPREV - ANALISTA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
O pacote Office da Microsoft implementa as 
principais ferramentas de automação de 
escritório utilizadas na atualidade. 
Considerando as ferramentas do pacote 
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Office, julgue os itens seguintes.  
Os documentos gerados pelo Word e pelo Excel 
são armazenados na forma de um arquivo 
contendo um hipertexto escrito com a linguagem 
de marcação XML.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
863 - CESPE - 2006 - DATAPREV - ANALISTA 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

O pacote Office da Microsoft implementa as 
principais ferramentas de automação de 
escritório utilizadas na atualidade. 
Considerando as ferramentas do pacote 
Office, julgue os itens seguintes.  
Os arquivos gravados pelo Word (formato .doc) 
não podem ser lidos e corretamente interpretados 
pelo Excel (formato .xls), e vice-versa.  
( ) Certo   ( ) Errado  

 
864 - CESPE - 2005 - SEAD-PA - PROCURADOR  
 
 

 
Considerando que a janela do Excel 2002 ilustrada acima contenha uma planilha em processo de 
edição, com informações coletadas no sítio http://www.sead.pa.gov.br, e que essa janela esteja em 
execução em um computador PC cujo sistema operacional é o Windows XP Professional, assinale 
a opção correta, sabendo ainda que as células que contêm valores numéricos estão formatadas 
para número, com duas casas decimais e com separador de milhares. 

a) Ao se digitar =(E5+C5) na célula F5, teclar , clicar a célula F5, clicar o botão clicar a célula 

F6, e, finalmente, clicar a opção Colar, no menu o valor da célula F6 será equivalente à instrução 
=(E6+C6). As células F5 e F6, após essas ações, terão valores iguais a 23.000,00 e 230.000,00, 
respectivamente.  
b) Para se excluir a linha 2 da planilha mostrada e fazer que as linhas de número superior ou igual a 3 
tenham esse número reduzido de uma unidade, é suficiente clicar o cabeçalho referente a essa linha — 

— e clicar o botão  
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c) Para se obter o gráfico mostrado na figura a seguir, é suficiente clicar o botão  
 

 
d) Ao se selecionar as células C5 e E5 e digitar *2, os conteúdos dessas células serão alterados, 
respectivamente, para 30.000,00 e 16.000,00.  

e) Existe opção no menu que permite proteger a planilha mostrada contra alterações não-
autorizadas nos conteúdos das células.  
 
865 - CESPE - 2009 - TRE-MA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft Office Word 2003, assinale 
a opção correta. 

a) Os botões , na parte 
inferior esquerda da janela, podem ser usados, 
respectivamente, para criar novo documento em 
branco, salvar o documento em edição como 
página da Web, salvar o documento atual como 
outro documento, salvar o documento sem 

imagem e imprimir o documento em duas 
páginas por folha.  
b) O Word permite comparar duas versões de 
documentos que estejam abertos, por meio de 

opção acionada pelo botão .  
c) Para se abrir um documento associado a um 
arquivo em formato que não seja .doc, 
convertendo-o em documento do Word 2003, 

deve-se clicar o botão .  

d) O botão , que permite inserir tabela no 
documento, executa o programa Microsoft Office 
Excel para edição avançada de opções de tabela.  
e) Para se inserir hiperlinks em um documento 
Word 2003 associados a arquivos na Web, pode-

se usar o botão , o qual serve também 
para incluir hiperlink para arquivos armazenados 
no disco rígido do computador em uso.  
 
866 - CESPE - 2006 - TJ-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
A janela do Excel 2003 ilustrada a seguir 
apresenta algumas tabelas de custas judiciais 
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extrajudiciais, em processo de edição, extraídas 
e adaptadas do sítio www.tj.pa.gov.br. A janela 
encontra-se em execução em um computador PC 
cujo sistema operacional é o Windows XP. 
 

 
Com base na situação em que se encontra a 
janela mencionada no texto, assinale a opção 
incorreta acerca do Excel 2003. 
a) O conteúdo da célula C7 pode ter sido obtido 
utilizando-se recursos disponibilizados pelo 

conjunto de botões  
b) O conteúdo da célula C11 será igual a 68,80 
após a execução do seguinte procedimento: 
clicar a célula C7; pressionar e manter 

pressionada a tecla ; teclar clicar a 

célula C11; teclar liberar a tecla .  
c) Considere que o conteúdo da célula C5 
contenha a fórmula =2*C$4. Caso esse conteúdo 
seja copiado e colado na célula C9, o valor 
numérico da célula C9 passará a ser igual a 
75,20.  
d) O efeito mostrado no conjunto de células 
mescladas A3 e B3 pode ter sido obtido por meio 
de recursos disponibilizados ao se clicar a guia 

na janela do Excel 2003 parcialmente 
mostrada na figura a seguir. 

   

 
 
 
867 - CESPE - 2006 - TJ-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
A janela do Excel 2003 ilustrada a seguir 
apresenta algumas tabelas de custas judiciais 
extrajudiciais, em processo de edição, extraídas 
e adaptadas do sítio www.tj.pa.gov.br. A janela 
encontra-se em execução em um computador PC 
cujo sistema operacional é o Windows XP. 
 

 
Ainda com base na situação em que se 
encontra a janela mencionada no texto, 
assinale a opção correta acerca do Exce 2003. 
a) O comentário associado à célula C7 pode ter 
sido inserido na planilha ao se clicar o botão 

e digitar o comentário apresentado na 
figura.  

b) Ao se clicar o botão será executada uma 
janela do Internet Explorer.  
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c) O conteúdo da célula C9 será igual a 688,0, 

caso o botão seja clicado, após se ter 
clicado a referida célula.  
d) Pelo efeito de texto mostrado na janela do 
Excel, o conjunto de células mescladas de A1 a 
C2 pode estar formatado para alinhamento 
horizontal e vertical central e para retorno 
automático de texto.  
 
868 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Acerca dos sistemas operacionais, dos 
aplicativos de edição de textos, das planilhas 
e apresentações nos ambientes Windows e 
Linux, julgue os itens de 25 a 32. 
No Excel, o assistente para criação de 
gráficos pode ser acessado clicando-se a 

opção Gráfico no menu ou clicando-se 

o ícone correspondente -  - na barra de 
ferramentas. A seleção dos dados da planilha 
pode ser feita antes de se ativar o assistente 
de gráfico ou após.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
869 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Considerando que, em uma planilha do 
Microsoft Excel, as células A1, A2 e A3 
contenham somente valores numéricos, 
assinale a opção correspondente à expressão 
matemática que permite, no Excel, dividir o 
resultado da soma dos valores contidos nas 
células A1 e A2 pelo valor contido na célula 
A3. 
a) =(A1+A2)/A3  
b) =(A1*A2)+A3  
c) =(A1/A2)+A3  
d) =(A1-A2)*A3  
e) =(A1-A2)/A3  
 
870 - CESPE - 2011 - STM - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
planilha Excel contendo o cronograma físico-
financeiro de uma empresa, julgue o item a 
seguir, acerca do uso do Excel 2007. 
A informação “Anotar dados importantes do diário 
de obras” está contida em uma janela de 
comentário, que pode ter sido inserida na planilha 
por meio do comando Novo Comentário, 
encontrado na guia Revisão, ou pelas teclas de 

atalho , acionadas simultaneamente.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
871 - CESPE - 2006 - DETRAN-PA - 
PROCURADOR  

 
 
Pedro comprou um veículo usado de quatro 
rodas, com capacidade para até 5 pessoas, e 
deverá regularizar a situação do carro no 
DETRAN/PA. Para isso, após consulta, ele 
verificou que taxas referentes a serviços de 
licenciamento anual do ano, transferência de 
propriedade, vistoria de veículos e taxas 
especiais de veículos deverão ser pagas. Para 
facilitar o seu trabalho, Pedro construiu a planilha 
eletrônica mostrada na janela do Excel 2003 
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ilustrada acima, cujos valores apresentados 
referem-se ao montante de taxas que ele deverá 
pagar por cada serviço listado. 
Na situação apresentada, utilizando os 
recursos do Excel 2003, Pedro poderá obter, 
na célula C8, o total correto das taxas que ele 
deverá pagar para regularizar, no 
DETRAN/PA, a situação do veículo por ele 
comprado ao realizar a seguinte seqüência de 
ações: 

a) clicar o botão na janela que é aberta em 
decorrência dessa ação, digitar =adição(C3:C7), 

no campo apropriado; teclar  

b) digitar C8=adicionar(C3,C7); teclar  
c) clicar a célula C8; digitar =soma(C3;C7); teclar 

 

d) clicar a célula C8; clicar o botão teclar 

 
 
871 - CESPE - 2005 - TRE-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Excel 
2002, com uma planilha em edição com dados 
referentes ao número de votos obtidos em um 
processo eleitoral hipotético. Com relação a 
essa figura e ao Excel 2002, assinale a opção 
correta. 
a) Para se selecionar todas as células da coluna 
B, é suficiente clicar, com o botão direito do 
mouse, qualquer célula dessa coluna.  

b) Para se encerrar o Excel, fechando-se a 
janela, é suficiente clicar  
c) Para se formatar os conteúdos de todas as 
células com conteúdo numérico na planilha com 
separador de milhares, é suficiente clicar o botão 

 
d) Para se calcular o total de votos de cada 
candidato — 1, 2 e 3 — nas três regiões 
indicadas, e pôr os resultados, respectivamente, 
nas células E2, E3 e E4, é suficiente realizar a 
seguinte seqüência de ações: clicar a célula E2; 
digitar =soma(B2:D2) e, em seguida, teclar 

selecionar o grupo de células formado 

pelas células E2, E3 e E4; clicar o menu e, 
na lista que surge em decorrência dessa ação, 
apontar para Preencher; clicar a opção Para 
baixo.  
e) Para se copiar o conteúdo da célula B2 para a 
célula E2, é suficiente realizar a seguinte 
seqüência de ações: clicar a célula B2; clicar o 

menu ; na lista de opções que surge em 
decorrência dessa menu ação, clicar Copiar; 

clicar a célula E2; clicar o menu ; na lista 
de opções que surge em decorrência dessa 
ação, clicar Colar.  
 
872 - CESPE - 2005 - TRE-MT - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
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Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Excel 2000 contendo uma planilha 
em elaboração assinale a opção incorreta. 

a) No menu  , encontra-se a opção 
Célula, que permite definir células selecionadas 
como Data e tendo o formato abreviado, como 
nas células B3, B4 e B5.  

b) Ao se clicar  , todas as células da linha 1 
serão selecionadas. Se, após essa ação, o botão

 for clicado, o termo “Gastos em 2005” ficará 
com a fonte em negrito.  
c) Considere que, ao se posicionar o ponteiro do 
mouse exatamente na interface entre as colunas 
B e C, o cursor do mouse fique alterado para o 
formato de dupla seta. Nessa situação, se for 
aplicado um clique duplo no mouse, a largura da 
coluna B será reduzida.  
d) Caso se deseje ocultar determinada coluna 
selecionada da planilha, é possível fazê-lo por 

meio de opção encontrada no menu  .  
e) Na situação mostrada, considere que se digite 

=Mínimo(C3:C5) e, em seguida, se tecle  . 
Após esse procedimento, a célula C6 ficará 
preenchida com o valor 76,00.  
 

873 - CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR  
Acerca do Microsoft Office, julgue os itens 
seguintes. 
Ao se copiar um conjunto de dados de uma 
planilha Excel para apresentação em PowerPoint, 
após selecionar as informações, pode-se utilizar 
o comando Colar especial para transferir os 
dados em outro formato (por exemplo, objeto de 
planilha, formato HTML, bitmap, imagem ou 
formato de texto) ou para colar um vínculo com 
os dados de origem do Excel.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
874 - CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR  
Considere que a fórmula ilustrada na figura a 
seguir tenha sido digitada na barra de 

fórmulas do Excel e que os símbolos 

indiquem cada componente da 
fórmula que aparece na figura. 
 

 
 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
875 - CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR  
Julgue os itens a seguir, referentes à 
organização e gerenciamento de arquivos e 
pastas. 
Ao abrir uma pasta de trabalho que tenha sido 
corrompida, o Microsoft Office Excel iniciará 
automaticamente o modo recuperação de arquivo 
e tentará reabrir e reparar, simultaneamente, a 
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pasta de trabalho. Como medida preventiva, 
pode-se salvar frequentemente a pasta de 
trabalho e criar uma cópia de backup a cada vez 
que ela for salva ou pode-se indicar ao Excel que 
crie, automaticamente, um arquivo de 
recuperação a intervalos específicos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
876 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA 
ADMINISTRATIVO  

 
 
A figura acima ilustra uma planilha em edição no 
Microsoft Excel 2007 (MSExcel 2007), que 
apresenta valores hipotéticos de seis processos. 
Nessa planilha, o total e a média aritmética dos 
valores dos seis processos serão inseridos nas 
células C8 e C9, respectivamente.  
Com  base nessas informações, julgue os 
itens subsequentes. 
Para formatar a fonte dos valores abaixo de R$ 
500.000,00 com a cor vermelha e a dos valores 
acima de R$ 500.000,00 com a cor azul, é 
suficiente selecionar a coluna, clicar o menu 
Fórmulas, digitar 
=SE(C2<500000;"vermelho";"azul") e arrastar 
tudo, copiando a fórmula para as demais células 
dessa coluna. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 

877 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA - 
ARQUIVOLOGIA  
Com base na figura ao lado, que apresenta um 
texto em edição no Microsoft Word 2007 
(MSWord 2007), julgue os próximos itens, 
relativos à edição de textos e planilhas. 
 

 
 
 
Considere que o último parágrafo do texto 
mostrado na figura seja copiado do MSWord 
2007 para uma célula de uma planilha do 
Microsoft Excel 2007. Nesse caso, é possível 
tornar todo o conteúdo visível nessa célula, com 
exibição em várias linhas, formatando-a com a 
opção Quebrar Texto Automaticamente.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
878 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA  
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A figura acima ilustra uma planilha em edição no 
Microsoft Excel 2007 (MSExcel 2007), que 
apresenta valores hipotéticos de seis processos. 
Nessa planilha, o total e a média aritmética dos 
valores dos seis 
processos serão inseridos nas células C8 e C9, 
respectivamente.  
Com base nessas informações, julgue os 
itens subsequentes. 
Para classificar os processos do menor valor 
para o maior, é suficiente selecionar as células 

de C2 até C7; clicar a ferramenta ; 
selecionar a opção Classificar do Menor para o 
Maior e, em seguida, clicar o botão Classificar.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
879 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA  
Para formatar a fonte dos valores abaixo de 
R$ 500.000,00 com a cor vermelha e a dos 
valores acima de R$ 500.000,00 com a cor 
azul, é suficiente selecionar a coluna, clicar o 
menu Fórmulas, digitar 
=SE(C2<500000;"vermelho";"azul") e arrastar 
tudo, copiando a fórmula para as demais 
células dessa coluna.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

880 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA  
Ao serem selecionados os cabeçalhos 
apresentados na primeira linha da planilha em 

edição e se clicar a ferramenta , os 
cabeçalhos serão automaticamente 
centralizados tanto horizontal quanto 
verticalmente.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
881 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA  
O valor da média aritmética dos seis 
processos pode ser obtido com o seguinte 
procedimento: clicar a célula C9 e, em 
seguida, digitar a fórmula =MÉDIA(C2;C7).  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
882 - CESPE - 2010 - MPU - ANALISTA  
Para se obter o valor total desses processos, 
é suficiente clicar a célula C8; pressionar a 

ferramenta e, em seguida, pressionar a 

tecla .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
883 - CESPE - 2010 - DPU - ASSISTENTE 
SOCIAL  
Com relação aos aplicativos para edição de 
textos, planilhas e apresentações em 
ambiente Windows, assinale a opção correta. 
a) No modo de apresentação de slides do 
MSPowerPoint, que pode ser acionado por meio 

da tecla ou do botão  , é possível 
visualizar os slides de uma apresentação em 
conjuntos de quatro slides por tela.  
b) Ao se inserir em um documento do Word um 
índice analítico, é necessário que todas as 
entradas do índice estejam marcadas por meio 
de um estilo específico.  
c) O comando Fórmula de uma tabela do Word 
permite acionar o Excel para que possa ser 
incluída, dentro do documento, uma tabela do 
Excel com campos pré-formatados para cálculos 
numéricos.  
d) A extensão de arquivos .DOCX do Windows é 
uma alternativa para que sejam salvos textos que 
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possam ser abertos em outros ambientes 
operacionais, como o Linux, por exemplo.  
e) No Word, pode-se inserir uma quebra de 
página após a última linha digitada teclando-se 

simultaneamente e .  
 
884 - CESPE - 2010 - DPU - ASSISTENTE 
SOCIAL  
Assinale a opção correta a respeito da edição 
de textos, planilhas e apresentações em 
ambiente Linux. 
a) Um arquivo editado pelo BROffice em formato 
nativo pode ser aberto por qualquer outro 
aplicativo do mercado, pois ele foi feito para ser 
aberto e compatível com todos os ambientes, no 
entanto o contrário não é verdadeiro.  
b) O Calc é uma ferramenta útil na construção de 
fórmulas matemáticas para cálculo, possui as 
mesmas funcionalidades do Excel da Microsoft, 
mas possui sintaxe de fórmulas diferente das 
utilizadas por este.  
c) O BROffice é uma suíte de aplicativos que 
possui versões específicas para Linux e para 
Windows; no entanto, para executá-lo no 
Windows, é necessário fazer logoff e acessar o 
Linux para utilizá-lo.  
d) No Impress, é possível criar uma nova 
apresentação de slides e salvá-la no formato 
padrão nativo de arquivos para esse aplicativo.  
e) Atualmente, o formato padrão dos arquivos do 
Writer é o SXW, em substituição ao ODT, que 
apresentava diversas limitações de 
compatibilidade.  
 
885 - CESPE - 2009 - ADAGRI-CE - FISCAL 
ESTADUAL AGROPECUÁRIO  
Julgue os itens seguintes, com relação ao 
sistema operacional Linux e ao BROffice. 
Calc é a calculadora do BROffice que pode ser 
utilizada tanto para cálculos simples como 
avançados, mas não disponibiliza opção de 
formatação ou edição de planilhas eletrônicas. 
No entanto, esse aplicativo permite, caso 
necessário, exportar a planilha para ferramenta 
específica de edição, como, por exemplo, o Excel 
do MS Office.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

886 - CESPE - 2010 - DPU - ANALISTA 
ADMINISTRATIVO  
Com relação aos aplicativos para edição de 
textos, planilhas e apresentações em 
ambiente Windows, assinale a opção correta.  
a) Ao se inserir em um documento do Word um 
índice analítico, é necessário que todas as 
entradas do índice estejam marcadas por meio 
de um estilo específico.  
b) O comando Fórmula de uma tabela do Word 
permite acionar o Excel para que possa ser 
incluída, dentro do documento, uma tabela do 
Excel com campos pré-formatados para cálculos 
numéricos.  
c) A extensão de arquivos .DOCX do Windows é 
uma alternativa para que sejam salvos textos que 
possam ser abertos em outros ambientes 
operacionais, como o Linux, por exemplo.  
d) No Word, pode-se inserir uma quebra de 
página após a última linha digitada teclando-se 

simultaneamente e .  
e) No modo de apresentação de slides do 
MSPowerPoint, que pode ser acionado por meio 

da tecla ou do botão , é possível 
visualizar os slides de uma apresentação em 
conjuntos de quatro slides por tela.  
 
887 - CESPE - 2010 - DPU - TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Com relação aos aplicativos para edição de 
textos, planilhas e apresentações em 
ambiente Windows, assinale a opção correta.  
a) Ao se inserir em um documento do Word um 
índice analítico, é necessário que todas as 
entradas do índice estejam marcadas por meio 
de um estilo específico.  
b) O comando Fórmula de uma tabela do Word 
permite acionar o Excel para que possa ser 
incluída, dentro do documento, uma tabela do 
Excel com campos pré-formatados para cálculos 
numéricos.  
c) A extensão de arquivos .DOCX do Windows é 
uma alternativa para que sejam salvos textos que 
possam ser abertos em outros ambientes 
operacionais, como o Linux, por exemplo.  
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d) No Word, pode-se inserir uma quebra de 
página após a última linha digitada teclando-se 

simultaneamente  
e) No modo de apresentação de slides do 
MSPowerPoint, que pode ser acionado por meio 

da tecla ou do botão , é possível 
visualizar os slides de uma apresentação em 
conjuntos de quatro slides por tela.  
 
888 - CESPE - 2010 - DPU - TÉCNICO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Assinale a opção correta a respeito da edição 
de textos, planilhas e apresentações em 
ambiente Linux.  
a) O Calc é uma ferramenta útil na construção de 
fórmulas matemáticas para cálculo, possui as 
mesmas funcionalidades do Excel da Microsoft, 
mas possui sintaxe de fórmulas diferente das 
utilizadas por este.  
b) O BROffice é uma suíte de aplicativos que 
possui versões específicas para Linux e para 
Windows; no entanto, para executá-lo no 
Windows, é necessário fazer logoff e acessar o 
Linux para utilizá-lo.  
c) No Impress, é possível criar uma nova 
apresentação de slides e salvá-la no formato 
padrão nativo de arquivos para esse aplicativo.  
d) Atualmente, o formato padrão dos arquivos do 
Writer é o SXW, em substituição ao ODT, que 
apresentava diversas limitações de 
compatibilidade.  
e) Um arquivo editado pelo BROffice em formato 
nativo pode ser aberto por qualquer outro 
aplicativo do mercado, pois ele foi feito para ser 
aberto e compatível com todos os ambientes, no 
entanto o contrário não é verdadeiro.  
 
889 - CESPE - 2008 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - 
ANALISTA JUDICIÁRIO  
Entre os programas ou conjuntos de 
programas que têm como uma de suas 
funções principais a proteção de 
computadores contra vírus de computador, 
inclui-se o 
a) Microsoft Excel. 
b) McAfee SecurityCenter. 
c) Microsoft PowerPoint. 

d) Windows Explorer. 
e) Nero Express.  
 
890 - CESPE - 2009 - INMETRO - ANALISTA 
EXECUTIVO EM METROLOGIA E QUALIDADE  
A respeito de instalação e de suporte a 
ferramentas de escritório, julgue os itens 
seguintes. 
O Microsoft Excel 2003 permite importar 
dados diretamente de bases de dados 
Paradox e Dbase.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
891 - CESPE - 2009 - MDS - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
A respeito do sistema operacional Windows, e 
de aplicativos do Microsoft Office (MS) e do 
BROffice, julgue os itens seguintes. 
No MS Excel, a planilha corresponde às páginas 
disponíveis ou criadas para uso dentro de um 
arquivo do Excel, enquanto a pasta de trabalho é 
o nome do arquivo propriamente dito. Ao se 
salvar um arquivo, salvam-se todas as planilhas 
nele contidas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
892 - CESPE - 2010 - CAIXA - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Acerca dos modos de utilização de aplicativos 
do ambiente Microsoft Office, assinale a 
opção correta. 
a) A barra de ferramentas de formatação dos 
aplicativos da suíte Office permite que seja 
aplicada a determinado conteúdo uma série de 
ações, tais como salvar, copiar, colar e apagar. 
b) O recurso denominado Selecionar tudo, 
acionado a partir do conjunto das teclas 

, permite que, com o apoio do mouse, 
o usuário selecione trechos arbitrários de 
documentos, planilhas ou apresentações 
editados, respectivamente, no Word, no Excel e 
no PowerPoint. 
c) Ao ser inserida em um documento editado no 
Word, uma planilha criada utilizando-se o Excel é 
convertida em tabela, que deixa de ter vínculo 
com a planilha original e, por isso, alterações na 
tabela não afetam o conteúdo da planilha, nem 
vice-versa. 



 

 

 

 

201 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

d) No Excel, o recurso de mesclar células de uma 
planilha permite criar uma célula de planilha a 
partir de células vizinhas selecionadas. 
e) Ao ser inserida em um documento editado no 
Word, uma figura deve ser dimensionada no 
tamanho desejado, pois, uma vez inserida no 
documento, ela não poderá ser redimensionada.  
 
893 - CESPE - 2009 - CEHAP-PB - TODOS OS 
CARGOS  

 
 
Ainda considerando a planilha apresentada, 
assinale a opção correta.  
a) Para que sejam alteradas as cores do gráfico 
mostrado na figura, é suficiente selecioná-lo; 
clicar a opção Cores do menu ; 
selecionar a cor desejada, e clicar OK.  
b) Após a criação do gráfico personalizado, não é 
possível alterar a estrutura e o tipo de gráfico, 
sendo necessário recriá-lo.  

c) Caso os valores da planilha sejam alterados, o 
gráfico também será atualizado 
automaticamente.  
d) As três barras cilíndricas mais à direita do 
gráfico correspondem aos valores Mínimo, 
Máximo e Média, pois ele foi criado com base 
nos valores das células de A1 até E6.  
 
 
 
 
894 - CESPE - 2009 - CEHAP-PB - TODOS OS 
CARGOS  

 
 
Considerando a figura mostrada, assinale a 
opção correta.  
a) Para se calcular o valor total das células de B2 
até B6, equivalente ao Resumo Total, é suficiente 

clicar a célula E2; clicar o botão e, a seguir, 

pressionar a tecla .  
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b) O valor máximo das células de B2 até B6, 
equivalente ao Resumo Máximo, pode ser 
calculado por meio da fórmula =Máximo(B2:B6).  
c) A média aritmética dos valores das células de 
B2 até B6 pode ser calculada por meio do 
seguinte procedimento: clicar a célula E3; digitar 

=B2+B3+B4+B5+B6/5; e, a seguir, teclar 
.  
d) O valor mínimo das células de B2 até B6 é 
calculado por meio da função contar-se.  
 
895 - CESPE - 2010 - MPS - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  

 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft Excel 2003, julgue os itens 
que se seguem. 
A fórmula 
=SE(MÉDIA(C7:C12)>10;SOMA(C7:C12);0) está 
sintaticamente correta e pode ser inserida na 
célula C14.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
896 - CESPE - 2010 - MPS - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  

 
 
considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft excel 2003, julgue os itens 
que se seguem. 
abendo que a célula C7 foi definida para o 
formato do tipo numérico e contém o valor 15,00, 
é correto afirmar que o seu valor será alterado 

para 15.000,00, caso o botão  seja clicado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
897 - CESPE - 2009 - CEHAP-PB - 
PROGRAMADOR  
O Microsoft Office 2007 utiliza uma série de 
software, entre eles, o Microsoft Excel. No 
Excel 2007, em português, se o usuário 
estiver trabalhando com uma planilha e 
desejar fazer a soma simples dos valores 
contidos nas células A5, B3, C8, D9 e E2 e pôr 
o valor do resultado final na célula A10, é 
correto o uso, após clicar a célula A10, da 
fórmula  
a) =SOMA(A5;B3;C8;D9;E2).  
b) =SOMA(A5:B3:C8:D9:E2).  
c) =SOMA(A5-B3-C8-D9-E2).  
d) =SOMA(A5,B3,C8,D9,E2).  
 
898 - CESPE - 2010 - UERN - AGENTE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
Acerca do Excel, assinale a opção correta. 
a) Para selecionar as células A1, B3, C3 e D6, é 
suficiente pressionar e manter pressionada a 
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tecla e clicar com o mouse o centro de cada 
uma dessas células. 
b) Ao se realizar um cálculo no Excel, a fórmula é 
inserida em uma célula e o resultado é 
disponibilizado na barra de fórmulas, no campo

 
c) Por padrão, na guia das planilhas do Excel, 
estão disponibilizadas as planilhas Plan 1, Plan 2 
e Plan 3, as quais podem ser usadas para a 
criação de diferentes planilhas, mas não podem 
ter os respectivos nomes alterados. 
d) Em uma célula do Excel, não é possível inserir 
link a um arquivo na Internet. 
e) Nos cálculos realizados no Excel, são 
utilizados os operadores aritméticos e suas 
funções básicas como soma (+), subtração ( ), 
multiplicação (*), divisão (/), antecedidos pelo 
sinal de igual (=).  
 
899 - CESPE - 2010 - UERN - AGENTE 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
Na suíte Microsoft Office, o aplicativo 
a) Excel é destinado à elaboração de tabelas e 
planilhas eletrônicas para cálculos numéricos, 
além de servir para a produção de textos 
organizados por linhas e colunas identificadas 
por números e letras. 
b) PowerPoint oferece uma gama de tarefas 
como elaboração e gerenciamento de bancos de 
dados em formatos .ppt. 
c) Word, apesar de ter sido criado para a 
produção de texto, é útil na elaboração de 
planilhas eletrônicas, com mais recursos que o 
Excel. 
d) FrontPage é usado para o envio e recebimento 
de mensagens de correio eletrônico. 
e) Outlook é utilizado, por usuários cadastrados, 
para o envio e recebimento de páginas web.  
 
900 - CESPE - 2010 - UERN - TÉCNICO DE 
NÍVEL SUPERIOR  

 
 

Considerando a figura acima, que ilustra uma 
planilha do Excel, julgue se os itens a seguir 
apresentam propostas de fórmulas para se 
calcular, respectivamente, a média do número de 
vendas dos modelos A, B e C. 
I = (B3+C3+D3)/3  
II = SOMA (B4:D4)/3  
III = MÉDIA (B5;C5;D5) 
 
Assinale a opção correta. 
a) Apenas um item está certo.  
b) Apenas os itens I e II estão certos.  
c) Apenas os itens I e III estão certos.  
d) Apenas os itens II e III estão certos.  
e) Todos os itens estão certos.  
 
901 - CESPE - 2010 - UERN - TÉCNICO DE 
NÍVEL SUPERIOR  

 
 
 
Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do Microsoft PowerPoint 2007 com um 
slide em processo de criação, assinale a 
opção correta. 
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a) Se o gráfico mostrado tiver sido criado em uma 
planilha no Excel 2007 e copiado para o slide do 
PowerPoint, então os dados desse gráfico ficarão 
vinculados à planilha referida, em um arquivo 
separado, que pode ser salvo com extensão do 
tipo .ppt.  
b) O PowerPoint disponibiliza funcionalidades 
que permitem incluir um gráfico na apresentação 
em elaboração, como o mostrado na figura, e que 
também permitem editar os valores associados, 
alterando-se automaticamente o formato do 
gráfico.  
c) No denominado slide mestre, estão 
armazenadas todas as informações acerca do 
tema e dos leiautes de slide de uma 
apresentação, inclusive o plano de fundo, a cor, 
as fontes, os efeitos, os tamanhos de espaços 
reservados e o seu posicionamento.  
d) Após iniciada uma apresentação do 
PowerPoint, não é possível fazer alterações ou 
marcações de qualquer tipo nos slides, a menos 
que a apresentação seja finalizada, 

pressionando-se a tecla .  

e) Em , encontra-se a opção 
Ocultar slides, que permite ocultar algumas 
informações de um slide que não se deseja 
mostrar quando da apresentação. Nesse caso, 
esse slide conserva-se no arquivo, embora as 
informações fiquem bloqueadas até que se 
desfaça a seleção de bloqueio.  
  
 
902 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA  

 
A figura acima mostra uma janela do Excel 
2002 com uma planilha em processo de 
edição. Com relação a essa figura e ao Excel 
2002, e considerando que apenas a célula C2 
está formatada como negrito, julgue o item 
abaixo.  
É possível aplicar negrito às células B2, B3 e B4 
por meio da seguinte seqüência de ações, 
realizada com o mouse: clicar a célula C2; clicar

 posicionar o ponteiro sobre o centro da 
célula B2; pressionar e manter pressionado o 
botão esquerdo; posicionar o ponteiro no centro 
da célula B4; liberar o botão esquerdo.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
903 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA  
Julgue o item abaixo, acerca do Excel 2000, 
considerando que esse aplicativo esteja em 
uma sessão de uso.  
Considere a realização do seguinte 
procedimento: clicar a célula A1; digitar 
=Mínimo(12;33;99;25;66) e, em seguida, teclar

 . Após esse procedimento, a referida 
célula conterá o número 12.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
904 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA  
Em meio a tanta notícia ruim, acaba de aparecer 
uma que ainda consegue ser pior, porque 
ameaça não apenas o presente, mas o futuro de 
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nosso futuro, ou seja, as crianças e os 
adolescentes. Se hoje suas vidas já são o que 
são, a perspectiva para os próximos anos é de 
aumento da violência e da desnutrição, e de 
queda na qualidade da educação. No relatório 
divulgado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), essa talvez seja a revelação mais 
inquietante. O que será o amanhã em que 
meninos e meninas estarão mais desnutridos, 
menos educados e mais violentos? 
O diagnóstico foi elaborado por 27 ONGs que  
monitoram políticas públicas nessa área - entre 
as quais 
UNESCO, UNICEF, fundações ORSA e ABRINQ 
- depois de analisarem o cumprimento das 21 
metas do plano Um Mundo  para Crianças, 
ratificadas pelo Brasil e por mais 188 países. 
Quanto à educação, há pelo menos duas 
previsões desanimadoras: taxa de escolarização 
no ensino médio 15,73% abaixo do prometido e 
atendimento na primeira infância aquém do 
esperado. Em relação à violência, o quadro é até 
previsível. De 1992 a 2002, os homicídios de 
pessoas de até 17 anos de idade aumentaram 
136% - de 3 para 7,1 mortes por 100 mil 
habitantes. 
Zuenir Ventura. O que será o amanhã? In: O 
Globo, 11/8/2004, p. 7 (com adaptações). 
A partir do texto acima e considerando as 
múltiplas implicações do tema por ele 
abordado, julgue os itens subseqüentes.  
Caso os números relativos à violência 
mencionados no último período do texto 
estivessem em uma planilha Excel 2000 em 
execução, de forma que o conteúdo da célula D4 
fosse "3" e o da célula D5 fosse "7,1", para se 
determinar, por meio das ferramentas 
disponibilizadas pelo Excel, o percentual de 
136% de aumento de homicídios de pessoas de 
até 17 anos de idade, mencionado no texto, seria 
suficiente realizar a seguinte seqüência de 
operações na janela do Excel 2000: clicar a 
célula D6; clicar o botão (Estilo de porcentagem); 

clicar a célula D4; teclar ; clicar novamente a 

célula D6; finalmente, clicar o botão (Diminuir 
casas decimais).  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

905 - CESPE - 2004 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
Julgue o item a seguir, acerca do Excel 2000, 
considerando que esse aplicativo esteja em 
uma sessão de uso. 
A célula A1 conterá o número 20 após a 
realização do seguinte procedimento: clicar a 
referida célula; digitar =MÉDIA(26;14;10;30;20) e, 

em seguida, teclar  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
906 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
A respeito da utilização de aplicativos dos 
ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue 
o iten abaixo. 
No Excel, a alça de preenchimento é utilizada 
para a duplicação de um dado inserido em uma 
célula para as demais células na direção em que 
o usuário arrastar o mouse, seja de cima para 
baixo, da direita para a esquerda ou na diagonal.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
907 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
A respeito da utilização de aplicativos dos 
ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue 
o iten abaixo. 
A barra de ferramentas de formatação do Excel 
contém opções que permitem inserir, em uma 
planilha, figuras, formas e linhas e também 
configurar cores e autoformas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
908 - CESPE - 2009 - TCE-AC - ANALISTA DE 
CONTROLE EXTERNO  
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Considerando a janela do Excel 2003 acima, 
assinale a opção correta. 
a) As células A1, B1, C1 e D1 podem ter sido 
mescladas usandose a opção Mesclar, disponível 

no menu .  
b) O valor da célula D5 pode ter sido obtido 
usando-se a fórmula = B5*C5. 
c) O total mostrado na célula D7 pode ter sido 
calculado usando-se a fórmula = soma (D1+D6).  
d) Para se formatar as bordas da planilha, é 
suficiente selecionar a planilha e clicar a 

ferramenta .  
e) Para se formatar os valores da coluna B como 

moeda, é suficiente clicar a ferramenta   
 
909 - CESPE - 2009 - SEFAZ-AC - FISCAL DA 
RECEITA ESTADUAL  

 
 
A partir da figura acima, que mostra uma 
janela do Microsoft Excel 2003 com uma 
planilha em processo de edição, assinale a 
opção correta. 
a) Se for digitada, na célula D1, a fórmula 
=$B$4&$C$6, então, ao se pressionar a tecla 

essa célula será preenchida com o valor 
1,37. 
b) Para se mesclar as células D4, D5 e D6 em 
uma única célula, é suficiente realizar o seguinte 
procedimento: selecionar as referidas células; 

clicar, no menu  , a opção Células; na 
janela disponibilizada, selecionar a guia Borda e, 
nessa guia, marcar a caixa de seleção Mesclar 
células; clicar o botão OK. 
c) Sabendo que, na célula D4, está inserida a 
fórmula =$B$4&$C$6, caso se selecione a célula 
B4 e se clique uma vez no botão Diminuir casas 
decimais, localizado na barra de ferramentas, o 
valor da célula B4 será modificado para 1,30 e o 
valor apresentado na célula D4 também será 
modificado. 
d) Na situação da figura, sabendo que as células 
de A3 a D6 estão selecionadas, para se 
classificar a planilha pelo nome do material, é 
suficiente realizar o seguinte procedimento: 

clicar, no menu , a opção 
Classificar e, na janela disponibilizada, clicar o 
botão OK.  
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910 - CESPE - 2004 - BANESE - TÉCNICO 
BANCÁRIO 

 
 
Considerando a figura acima, julgue os itens 
subseqüentes, acerca do Excel 2000.  
Considere a realização das seguintes ações: 
selecionar as células A2, A3 e A4; clicar o botão

 . Após essas ações, os conteúdos das 
referidas células passarão a ser, 
respectivamente, rural, total e urbana.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
911 - CESPE - 2004 - BANESE - TÉCNICO 
BANCÁRIO  
Para se obter o número 511.249 na célula B4, 
é suficiente realizar o seguinte procedimento: 
clicar a célula B4; digitar =SOMA(B2-B3) e, em 

seguida, teclar   
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
912 - CESPE - 2004 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  

 
Considerando a janela do Internet Explorer 6 
(IE6) ilustrada acima, julgue os itens que se 
seguem.  
Por meio de opção disponibilizada ao se clicar o 
botão direito do mouse sobre a tabela de dados 
apresentada, é possível se obter a janela 
ilustrada a seguir, após os devidos ajustes em 
seu tamanho.  

 
( ) Certo   ( ) Errado  
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913 - CESPE - 2004 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, 
com uma planilha que está em processo de 
edição, contendo todos os depósitos e retiradas 
da conta de um correntista de um banco, em 
determinado mês. Acerca dessa situação 
hipotética e do Excel 2002, julgue os itens 
seguintes.  
Para se selecionar um grupo de células formado 
pelas células A2, A3 e A4, é suficiente realizar a 
seguinte seqüência de ações: clicar o centro da 
célula A2; pressionar e manter pressionada a 

tecla ; clicar o centro da célula A4; liberar a 

tecla .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
914 - CESPE - 2004 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
Para se calcular o saldo do correntista 
relativo aos depósitos e retiradas realizados 
no mês de março de 2004, após a retirada em 
7/3/2004, pondo o resultado na célula D5, é 
suficiente realizar a seguinte seqüência de 
ações: clicar a célula D5; digitar =B2+B3-C4 e, 

em seguida, teclar .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
915 - CESPE - 2004 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  

Ao se clicar o cabeçalho da linha 2 - -, 
será inserida uma linha, em branco, que 

ocupará a linha 2, e os conteúdos atuais das 
linhas 2, 3 e 4 serão deslocados, 
respectivamente, para as linhas 3, 4 e 5.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
916 - CESPE - 2009 - TRE-MG - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
Com base na janela do Excel 2003 
apresentada na figura acima, que mostra uma 
planilha em processo de edição, assinale a 
opção incorreta. 
a) O valor numérico contido na célula B7 pode ter 
sido obtido a partir da fórmula 
=SOMA(B7;C7;D7).  
b) O Microsoft Excel 2003 possui ferramentas de 
ajuda para a localização e a correção de 
problemas surgidos no uso de fórmulas.  
c) É possível que o recurso Autoformatação 
tenha sido utilizado para se obter o atual estado 
da planilha em edição.  
d) A média dos valores numéricos contidos nas 
células de B4 a B14 pode ser corretamente 
calculada pela fórmula =(B4:B14)/11.  
e) O valor contido na célula E15, que 
corresponde à soma dos valores numéricos 
contidos nas células de B4 a B14, pode ter sido 
corretamente calculado por meio do seguinte 
procedimento, com a célula E15 inicialmente 
vazia, ou seja, sem conteúdo: selecionar as 
células B15, C15, D15 e E15 e clicar a 

ferramenta .  
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917 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
A respeito da utilização de aplicativos dos 
ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue 
os itens de 39 a 43. No Excel, a alça de 
preenchimento é utilizada para a duplicação 
de um dado inserido em uma célula para as 
demais células na direção em que o usuário 
arrastar o mouse, seja de cima para baixo, da 
direita para a esquerda ou na diagonal.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
918 - CESPE - 2010 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
A barra de ferramentas de formatação do 
Excel contém opções que permitem inserir, 
em uma planilha, figuras, formas e linhas e 
também configurar cores e autoformas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
919 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

 
A figura acima ilustra uma janela do Excel 2003 
contendo uma planilha com dados de 
rentabilidade de fundos de investimento do BB, 
cotados no dia 12/5/2008.  
Considerando essa janela, julgue os itens 
subseqüentes.  
Sabendo-se que as células de E3 a E7 contêm 
valores da rentabilidade dos diferentes fundos 
acumulados, de janeiro a abril de 2008, caso se 
deseje estimar a rentabilidade que o fundo DI 
Estilo terá no final deste ano, considerando-se 

que o valor médio até o momento se mantenha 
ao longo do ano, é possível fazê-lo por meio da 
fórmula =E6*12/4.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
920 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

A célula A1 de será preenchida com um 
valor superior a 0,2, caso se execute a 
seguinte seqüência de ações: clicar em

 digitar, na célula A1, 
=MÉDIA(Fundos!C3:Fundos!C7) e, a seguir, 

teclar .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
921 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

 
Com referência à janela do BrOffice.org Calc 
mostrada acima, que contém planilhas em 
elaboração, julgue os itens abaixo.  
Na situação da planilha mostrada, é correto 

afirmar que a célula A14 da está 
preenchida com um valor igual a -546,00.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
922 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
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A figura acima ilustra uma janela do Excel 2003 
que contém uma  planilha com informações de 
remuneração mensal da poupança BB, em 
valores percentuais, nos meses de abril de 2007 
e maio de 2008,para diferentes datas-base.  
Considerando essa janela, julgue os itens 
seguintes.  
Para se determinar quanto uma aplicação de R$ 
2.000,00 renderia a mais se fosse remunerada 
tendo como data-base 4/4/2007 em vez de 
4/5/2008, e pôr o resultado na célula C10, é 
suficiente realizar o seguinte procedimento: 
digitar =(B5-C5)*2000,00/100 e, a seguir, teclar 
Enter.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
923 - CESPE - 2008 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Se um cliente tiver investido, na poupança 
BB, no dia 5/4/2008, a quantia de R$ 550,00, 
será possível, utilizando-se as informações da 
tabela, obter o montante existente nessa 
aplicação em 5/5/2008, e pôr esse valor na 
célula C10, por meio do seguinte 
procedimento: digitar =(550,00*C6*30) e, a 
seguir, teclar Enter.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

924 - CESPE - 2009 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

 
Considerando que a planilha eletrônica 
mostrada na figura acima esteja sendo 
editada no programa Excel, julgue os itens 
que se seguem. 
Se a sequência de operações a seguir for 
realizada na planilha mostrada, nesse caso, a 
soma do conteúdo das células D2, D3 e D4 será 
igual a 99.. atribuir o rótulo CLIENTE à célula B2;  
. atribuir a instrução =SE(B2=CLIENTE;C2;0) à 
célula D2; . copiar, por meio da operação de 
Copiar e Colar padronizada, o valor de D2 para 
as células D3 e D4.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
924 - CESPE - 2009 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  
Se as células C5, C6, C7 e C8 contiverem as 
instruções a seguir, então a soma do 
conteúdo das células C5, C6, C7 e C8 será 
igual a 132. 
 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
925 - CESPE - 2010 - EMBASA - ANALISTA DE 
SANEAMENTO  
Julgue os próximos itens, referentes aos 
aplicativos Microsoft Office e BrOffice.org.  
No aplicativo Excel do pacote Microsoft Office, ao 
ser inserida na célula D20, a sequência (A1 + B1) 
* C1, é permitido atribuir a essa célula o resultado 
da soma dos conteúdos das células A1 e B1, 
multiplicado pelo conteúdo da célula C1.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
926 - CESPE - 2010 - TRE-MT - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
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Com relação aos aplicativos do Microsoft 
Office, assinale a opção correta.  
a) Um documento elaborado no Word pode ser 
salvo em um arquivo com um nome específico 
contendo a terminação .doc, sem a utilização de 
caracteres especiais tais como ponto e vírgula (;) 
e barra (/). Esse arquivo pode ser gravado em 
uma pasta criada na máquina em uso ou em área 
disponível em rede de computadores, se houver.  
b) Com o uso do PowerPoint, é possível criar 
apresentações contendo um conjunto de slides 
em um único arquivo e inserir novos slides 

pressionando-se as teclas  + ou 
clicando a opção Novo slide, no menu Exibir.  
c) O software Excel disponibiliza funcionalidades 
para criar um banco de dados que permita 
associar tabelas e colunas de forma organizada, 
integrada e estruturada.  
d) O recurso Inserir Tabelas do Word permite a 
criação de tabelas que associam linhas e 
colunas, nas quais pode ser realizado cálculo 
automático de dados, como em uma planilha 
eletrônica, sem que seja necessário utilizar, 
paralelamente, tabelas Excel.  
e) Para se fazer a tabulação em um documento, 
em especial na edição de documentos oficiais 
com muitos parágrafos, itens e subitens, deve-se 

pressionar a tecla  e a barra de espaços, o 
que garante um alinhamento de texto e 
parágrafos de maneira padronizada e sem 
desvios.  
 
  
927 - CESPE - 2008 - MTE - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  

 
Considerando a figura acima, que apresenta 
uma janela do Excel 2003 com uma planilha 
em elaboração, julgue os itens subseqüentes.  
Pode-se alterar o tamanho do gráfico mostrado 
por meio do seguinte procedimento: clicar sobre 
o gráfico; mover o ponteiro do mouse sobre a 
borda da área do gráfico até que ele se 
transforme em uma seta dupla; pressionar e 
manter pressionado o botão esquerdo do mouse; 
alterar o tamanho da área do gráfico arrastando a 
sua borda; liberar o botão esquerdo do mouse.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
928 - CESPE - 2008 - MTE - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
O gráfico mostrado na planilha pode ter sido 

criado usandose a ferramenta  , ou por 

meio da opção Gráfico do menu  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
929 - CESPE - 2008 - MTE - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
A média dos valores contidos nas células de 
B3 a B7 pode ser calculada usando-se a 
fórmula =média X (B3;B7).  
( ) Certo   ( ) Errado  
 

 
930 - CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO SEGURO SOCIAL  
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A figura acima mostra uma planilha do Excel, versão em português, que relaciona materiais elétricos para 
instalações elétricas com a cotação de preços de três fornecedores.  
Considerando essa figura, julgue os itens a seguir.  
Ao se posicionar o cursor na célula B10 e inserir, na barra de fórmulas, a expressão =MÁXIMO(B5:B9) e, 

em seguida, se teclar , obtém-se como resultado o valor 7,7.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
931 - CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO 
SEGURO SOCIAL  
Caso as células de B5 até B9 fossem 
adequadamente selecionadas, e, em seguida, 
sem nenhuma outra tecla a maispressionada, 

fosse teclado  , a coluna de dados de 
preço do fornecedor X seria apagada. Esses 
dados poderiam ser recuperados, logo em 
seguida, clicando-se uma vez com o botão 
esquerdo do mouse na ferramenta indicada 

por na figura.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
932 - CESPE - 2008 - INSS - TÉCNICO DO 
SEGURO SOCIAL  
Considere-se que, em uma planilha do Excel 
2003 na qual todas as células estejam 
formatadas como números, a célula B2 
contenha o saldo de uma conta de poupança 
em determinado mês do ano. Considere-se, 
também, que, sobre esse saldo incidam juros 
compostos de 2% ao mês, e que o titular não 
realize, nessa conta, operações de depósito 
ou retirada. Nessa situação, julgue o item 
seguinte.  

O valor do saldo da referida conta de poupança, 
após duas incidências sucessivas de juros sobre 
o saldo mostrado na célula B2, pode ser 
calculado e apresentado na célula B4 por meio 
da seguinte seqüência de ações: clicar a célula 

e, em seguida, teclar

  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
933 - CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO 
SEGURO SOCIAL  
Com relação ao Excel 2003, julgue o item a 
seguir.  
Considere que, em uma planilha do Excel 2003, 
as células C2, C3 e C4 contêm, respectivamente, 
os números 238, 285 e 251, referentes a 
pagamentos de contas de luz de um usuário em 
três meses sucessivos. Nessa situação, para se 
calcular a média aritmética dos três valores e 
apresentar o resultado na célula C5, é suficiente 
realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a 
célula C5, digitar = (C2 + C3 + C4)/3 e, em 
seguida, teclar Enter.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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935 - CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO 
SEGURO SOCIAL/ MICROSOFT EXCEL; )  
Com relação ao Excel 2003, julgue o item a 
seguir. 
Considere que, em uma planilha do Excel 2003, 
as células C2, C3 e C4 contêm, respectivamente, 
os números 238, 285 e 251, referentes a 
pagamentos de contas de luz de um usuário em 

três meses sucessivos. Nessa situação, para se 
calcular a média aritmética dos três valores e 
apresentar o resultado na célula C5, é suficiente 
realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a 
célula C5, digitar = (C2 + C3 + C4)/3 e, em 
seguida, teclar Enter  
( ) Certo   ( ) Errado  

 
934 - CESPE - 2009 - TCE-RN - ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO  

 
 
Considerando as figuras I e II acima, que ilustram, respectivamente, uma janela do BrOffice Writer 
3.0 com um documento em edição e parte de uma janela do Excel 2007 com uma planilha em 
elaboração, julgue os itens que se seguem, relativos ao Microsoft Office 2007 e ao BrOffice.org.  
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No software BrOffice Calc, é possível abrir a planilha apresentada e gerar um gráfico de pizza, utilizando a 
opção Calc do menu Janela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
935 - CESPE - 2009 - TCE-RN - ASSESSOR 
TÉCNICO JURÍDICO  
Caso a planilha tenha sido protegida por 
senha, ao transferila para o final do 
documento, será necessário informar a 
referida senha para visualizar as informações.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
936 - CESPE - 2009 - TCE-RN - ASSESSOR 
TÉCNICO JURÍDICO  
Por meio da opção Gráfico do menu Inserir do 
Excel 2007, é possível criar um gráfico de 
linha com as informações da planilha 
apresentada, e transferi-lo para o final do 
documento mostrado, mantendo-se as 
formatações padrão do Excel 2007.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
937 - CESPE - 2008 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Excel 2003, 
com uma planilha em processo de edição, em 
que os conteúdos de todas as células são 
números inteiros, sendo essas células 
formatadas com números, sem casas decimais.  

Considerando  essas informações, julgue os 
itens seguintes, relativos a essa janela e ao 
Excel 2003.  
Para se alinhar à esquerda os conteúdos das 
células de A1 a B3, é suficiente realizar a 
seguinte seqüência de ações: aplicar um duplo 
clique à célula A1; aplicar um duplo clique à 

célula B3; clicar  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
938 - CESPE - 2008 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
O conteúdo da célula B2 será exibido como 
1,00 ao final da seguinte seqüência de ações: 
clicar a célula B2, clicar duas vezes o botão

  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
939 - CESPE - 2008 - STJ - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
As células C1 e C2 conterão, respectivamente, 
os números 14 e 4, após a realização da 
seguinte seqüência de ações: clicar a célula 

C1; digitar =A1 + B1 e teclar ; clicar 

novamente C1; clicar ; clicar C2; 

pressionar e manter pressionada a tecla 

teclar ; liberar a tecla .  
( ) Certo   ( ) Errado  
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940 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Excel 2003 
com uma planilha, na qual as células A2 e A3 
apresentam itens a serem comprados; as células 
B2 e B3, os preços unitários de cada item, em 
reais; e as células C2 e C3, as quantidades de 
itens a serem adquiridos.  
Considere que as células que contêm 
números estejam formatadas como números, 
e que os valores numéricos sejam todos 
inteiros. A partir dessas informações, julgue 
os itens subseqüentes, relativos ao Excel 
2003.  
A seguinte ação irá mover o conteúdo da célula 
C2 para a célula D2: clicar a célula C2 e teclar 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
940 - CESPE - 2008 - STJ - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
As células A1 e A3 estarão selecionadas após 
a execução da seguinte seqüência de ações: 
clicar a célula A1; pressionar e manter 

pressionada a tecla ; clicar a célula A3; 

liberar, finalmente, a tecla  .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
941 - CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
A respeito de sistemas operacionais e de 
editores de texto, de apresentações e de 
planilhas eletrônicas, julgue os itens a seguir.  

O BrOffice Calc é um aplicativo que possui as 
mesmas funcionalidades do Microsoft Excel e 
apresenta os mesmos símbolos de botões para 
facilitar a utilização por usuários que fazem uso 
simultâneo desses aplicativos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
942 - CESPE - 2009 - MEC - AGENTE 
ADMINISTRATIVO  
Acerca do ambiente Windows, de editores e 
sistema operacional, julgue os próximos 
itens.  
No Microsoft Excel, o caractere que se utiliza 
para iniciar fórmulas de cálculo é o sinal de igual 
(=), sem o qual o sistema interpreta os dados 
como sendo números simples ou dados 
alfanuméricos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
943 - CESPE - 2009 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  

 

  
Julgue os itens a seguir, considerando a 
figura acima, que mostra uma planilha em 
edição no Excel 2002, com uma lista de 
preços unitários de mesas e cadeiras, bem 
como a quantidade a ser adquirida de cada 
item. 
Para se inserir uma nova linha entre as linhas 1 e 
2, movendo os conteúdos das linhas 2 e 3 para 
baixo, é suficiente clicar no cabeçalho da linha 2 

e, em seguida, clicar o botão .  

( ) Certo   ( ) Errado  
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944 - CESPE - 2009 - POLÍCIA FEDERAL - 
AGENTE  
Julgue os itens a seguir, considerando a figura 
acima, que mostra uma planilha em edição no 
Excel 2002, com uma lista de preços unitários de 
mesas e cadeiras, bem como a quantidade a ser 
adquirida de cada item. 
Para se calcular o preço total das oito cadeiras a 
serem adquiridas, é suficiente clicar a célula D3, 

digitar =B3*C3 e, em seguida, teclar .  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
945 - CESPE - 2005 - TRE-MA - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Excel 
2002 em que é apresentada uma planilha em 
processo de edição que contém o consumo 
mensal de água, em reais, de três residências 
nos meses de janeiro, fevereiro e março. Com 
relação a essa situação hipotética, assinale a 
opção correta, considerando que essa janela 
esteja sendo executada em um computador 
cujo sistema operacional seja o Windows XP.  

a) Ao se clicar a guia , na parte inferior da 
janela, será aberto outro arquivo, com 
denominação diferente do arquivo que contém a 
planilha mostrada.  

b) O menu contém a opção Coluna, que 
permite alterar a largura de uma coluna que 
esteja selecionada.  

c) Ao se selecionar o grupo de células formado 

pelas células B1, C1 e D1, e se clicar , os 
conteúdos dessas células serão reordenados em 
ordem alfabética.  
d) Ao se clicar a célula D2 e, em seguida, se 

clicar o botão , o conteúdo exibido na célula 
será 7,19%.  
e) Ao se clicar a célula B2 e, em seguida, clicar 

, o conteúdo da célula B2 será copiado para a 
área de transferência do Windows.  
 
946 - CESPE - 2005 - TRE-GO - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
 
Com relação ao Excel 2002 e à figura acima, 
assinale a opção correta.  

a) Selecionando-se as células B6 e B7 e, em 

seguida, clicando-se , a célula B8 ficará 
preenchida com o conteúdo 13498 - 0,37(%).  
b) Sabendo que a célula A4 está formatada para 
retorno automático de texto, para definir essa 
mesma formatação para a célula A6, é suficiente 
realizar o seguinte procedimento: clicar a célula 

A4; clicar ; clicar a célula A6.  
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c) Caso se selecione as células A1, A2, B1 e B2 

e, em seguida, se clique , essas células ficarão 
mescladas em uma única célula, que conterá 
todo o texto existente nas células selecionadas.  
d) Para se obter o número constante da célula B7 
- 9114 -, referente aos eleitores aptos a votar em 
Abadiânia, e pôr o resultado na célula B8, é 
suficiente realizar o seguinte procedimento: clicar 
a célula B8, digitar =B2*0,25/100 e, em seguida, 

teclar .  
e) A eliminação das células em branco da linha 

indicada por pode ser obtida realizando-se as 
seguintes ações: clicar o cabeçalho da linha 

referida -  -; clicar o menu ; na lista de 

opções decorrente dessa ação, clicar . Após 
esse procedimento, obtém-se a planilha ilustrada 
parcialmente na figura a seguir. 
 

 
 
947 - CESPE - 2007 - TRE-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
A figura acima mostra uma janela do Excel 

2002 que contém uma planilha com dados 
relativos a notas de dois alunos. Acerca 
dessa planilha, assinale a opção correta.  

a) Ao se selecionar as células B2 e C2 e, a 

seguir, se clicar , será exibida, na célula D2, a 
média aritmética das duas provas do aluno 1.  
b) Para se copiar os conteúdos das células B2 e 
B3 para as células D2 e D3, é suficiente realizar 
a seguinte seqüência de ações: clicar, com o 
botão direito do mouse, a célula B2 e, em 
seguida, a célula B3; pressionar simultaneamente 

as teclas e ; clicar a célula D3; 

pressionar simultaneamente as teclas e 

.  

c) Ao se clicar o menu , é exibida uma 
lista de opções, entre as quais, uma opção que 
possui funcionalidades que permitem, entre 
outras ações, aplicar formatação negrito ou itálico 
aos conteúdos de células selecionadas.  
d) Ao se selecionar as células de B1 a C3, e se 

pressionar simultaneamente as teclas  e 

, todos os conteúdos dessas células serão 
centralizados. Esse efeito de centralizar o 
conteúdo de células selecionadas também pode 

ser obtido ao se clicar o botão .  
e) Para se minimizar a janela do Excel, é 

suficiente clicar o botão na barra de 
ferramentas.  
 
948 - CESPE - 2007 - TSE - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
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A figura acima mostra parte de uma janela do 
Excel 2002, com parte de uma planilha. 
Assinale a opção que descreve uma forma 
correta de calcular a média aritmética dos 
conteúdos das células B1, B2 e B3, expondo o 
resultado na célula B4.  

a) Clicar a célula B4; digitar =B1+B2+B3/3 e, em 

seguida, teclar .  

b) Clicar a célula B4, clicar .  

c) Clicar a célula B4, clicar ; teclar .  
d) Clicar a célula B4, digitar =média(B1:B3) e, em 

seguida, teclar .  
 
949 - CESPE - 2007 - TSE - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

Texto para as questões 16 e 17 
 

A figura acima ilustra uma janela do Excel 2002 
que está sendo executada em um computador 
com o sistema operacional Windows XP.  

Ainda com relação à janela do Excel mostrada 
no texto, considere a seguinte seqüência de 
ações: clicar a célula F4; digitar =$C3+D$4 e 

teclar ; clicar novamente a célula F4; 

clicar ; clicar a célula E3; clicar  . 
Após essa seqüência de ações, os conteúdos 
das células E3 e F4 serão, respectivamente,  

a) 17 e 6.  
b) 12 e 6.  
c) 13 e 6.  
d) 6 e 6.  
 
950 - CESPE - 2007 - TSE - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

Com relação à janela mostrada na figura 
acima e ao Excel 2002, assinale a opção 
correta.  

a) O trecho a seguir descreve corretamente 
uma forma de alterar para a cor amarela a 
fonte usada nos conteúdos das células A2, 
A3 e A4: selecionar as referidas células; 

clicar fazendo que seja exibida uma 
caixa com diversas opções de cores; 
selecionar a cor amarela.  

b) Para inserir uma nova linha, em branco, entre 
as linhas 3 e 4, movendo-se a linha 4 uma 
posição abaixo, é suficiente selecionar a linha 3 

e, em seguida, clicar .  

c) Ao se clicar o botão , será criada uma 
nova planilha com conteúdo exatamente igual ao 
da planilha Operações, cujo nome será 
Operações2.  
d) Após selecionar as células D2, D3 e D4 e 

clicar , o número 9 será exibido na célula 
D5.  
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951 - CESPE - 2006 - Caixa - Técnico Bancário  
Sistemas de amortização 
   Os bancos oferecem algumas alternativas de 
financiamento e amortização de dívidas. O 
sistema de amortização é que define a forma de 
cálculo da prestação. Os sistemas atualmente 
praticados pelas instituições financeiras incluem: 
sistema de amortização constante (SAC) e 
sistema francês de amortização (Tabela Price).  
 
    Suponha que Paulo conseguiu financiar, pelo 
sistema francês de amortização, um 
microcomputador no valor de R$ 5.000,00, em 
três parcelas mensais e iguais, com taxa de juros 
de 5% ao mês, com o 1.º pagamento feito 30 dias 
após a assinatura do contrato. A tabela a seguir 
representa uma planilha do Excel 2003 contendo 
dados referentes ao financiamento obtido por 
Paulo. O conteúdo das células B1 e C2 não 
foram fornecidos e deverão ser calculados. Os 
valores apresentados na planilha foram 
calculados utilizando-se o Excel 2003, com as 
células formatadas para número com duas casas 
decimais, o que ocasiona arredondamento para 
cima quando o algarismo da terceira casa 
decimal é maior ou igual a 5.  
Descrição da planilha Excel acima referida.  
célula A1 (referente ao juros no primeiro mês, em 
reais): 250,00  
célula B1 (referente à amortização no primeiro 
mês, em reais): ainda não foi determinado  
célula C1 (referente ao saldo devedor após o 
primeiro pagamento, em reais): -3.413,96  
célula A2 (referente ao juros no segundo mês, 
em reais): 170,70  
célula B2 (referente à amortização no segundo 
mês, em reais): 1.665,34  
célula C2 (referente ao saldo devedor após o 
segundo pagamento, em reais): ainda não foi 
determinado  
célula A3 (referente ao juros no terceiro mês, em 
reais): 87,43  
célula B3 (referente à amortização no terceiro 
mês, em reais): 1.748,61  
célula C3 (referente ao saldo devedor após o 
terceiro pagamento, em reais): 0,00  
A partir das informações acima e sabendo 
que o saldo devedor antes do primeiro 
pagamento é de -5.000,00 reais e que a 

prestação é igual a 1.836,04 reais, julgue os 
itens subseqüentes.  
O Excel 2003 permite mesclar um conjunto de 
células e também dividir uma célula não-
mesclada em diversas novas células.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
952 - CESPE - 2002 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

Texto V – questões de 21 a 23 
 
A janela do Excel 97 mostrada na figura a seguir 
apresenta as taxas de juros do cheque especial 
cobradas pelo BB de diferentes tipos de clientes, 
obtidas no site <http://www.bb.com.br>. 
 

 
 
Ainda considerando a figura do texto V e o 
Excel 97, julgue os itens seguintes.  
Para que o Excel 97 realize a verificação 
automática de ortografia do texto contido na 
célula B4, é suficiente clicar essa célula e, em 

seguida, clicar .  

( ) Certo   ( ) Errado  

953 - CESPE - 2003 - BANCO DO BRASIL - 
ESCRITURÁRIO  

http://www.bb.com.br/
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A figura acima mostra uma janela do Excel 
2002, com uma planilha que contém dados de 
1991 e 2000 sobre o IDHM em vários estados 
brasileiros, além do ranking desses estados 
com base nesse índice, considerando todos 
os estados brasileiros. A respeito dessa 
figura e do Excel 2002, julgue os itens 
seguintes.  
O Excel 2002 possui fórmulas predefinidas que 
permitem o cálculo do desvio-padrão, da média e 
da moda do conjunto dos IDHM apresentados, no 
ano 1991.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
954 - CESPE - 2007 - TSE - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

Texto para as questões 16 e 17 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, 
executado em um computador que usa como 
sistema 
operacional o Windows XP.  
Ainda com relação à figura e ao Excel 2002, 
assinale a opção que apresenta a descrição 
correta de uma forma de aplicar negrito às 
células B1, C1, A4 e A5.  
a) Clicar a célula B1; pressionar e manter 

pressionada a tecla , e clicar a célula C1, 

liberando então a tecla ; clicar ; clicar 

; com o ponteiro do mouse posicionado no 
centro da célula A4, pressionar e manter 
pressionado o botão esquerdo do mouse; mover 
o mouse de forma a posicionar seu ponteiro no 
centro da célula A5, liberando então o botão 
esquerdo do mouse.  
b) Clicar a célula B1; clicar a célula B2; 

pressionar simultaneamente as teclas  e 

; clicar a célula A4; pressionar e manter 
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pressionada a tecla , clicando então a 

célula A5; clicar .  
c) Aplicar um duplo clique na célula B1 e outro 
duplo clique na célula C1; pressionar 

simultaneamente as teclas e ; 
selecionar as células A4 e A5; pressionar 

simultaneamente as teclas e .  

d) Clicar a célula B1; clicar ; clicar a célula 
C1; pressionar simultaneamente as células 

e ; clicar a célula A4; pressionar e 

manter pressionada a tecla e clicar A5, 

liberando então a tecla ; clicar .  
 
955 - CESPE - 2007 - TSE - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com relação à figura e ao Excel 2002, assinale 
a opção correta.  

a) Ao se clicar o menu , é exibida uma 
lista de opções, sendo que algumas permitem 
alterar a largura da coluna ou a altura da linha em 
que está contida a célula selecionada.  

b) Ao se clicar o botão , todas as células da 
planilha assumirão a cor atualmente associada a 
esse botão.  

c) Ao se clicar o botão , é aberta a caixa de 
diálogo Assistente de gráfico, que auxilia o 
usuário na elaboração de gráficos com os dados 
da planilha.  
d) Ao se clicar a célula B2 e se clicar o botão 

, o conteúdo da célula B2 será exibido como 
63,00%.  
 
 
 
 
 
 
 

956 - CESPE - 2004 - TRE-AL - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 
Com base na janela do Internet Explorer 6 
(IE6) ilustrada na figura acima, que mostra 
uma página web cujo URL (uniform resource 

locator) está indicado no campo , 
julgue os itens seguintes, considerando que 
uma seção de uso do IE6 está sendo 
realizada. Dependendo da forma como a 
tabela contida na página web ilustrada tenha 
sido inserida nessa página, é possível enviar 
as informações dessa tabela a uma planilha 
Excel com o emprego de recursos do IE6 
disponibilizados ao se clicar o botão direito 
do mouse sobre a referida tabela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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957 - CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  

 
A figura acima mostra uma janela do Excel 
2000 com dados relativos aos eleitores de um 
município nos anos de 2000 e 2002. 
Considerando essa figura, julgue os itens 
subseqüentes.  
Na situação em que se encontra a planilha 
mostrada, ao se digitar a expressão =C2/B2 e, a 

seguir, teclar , na célula A5 aparecerá um 
número superior a 1 e inferior a 2, caso essa 
célula esteja formatada para número.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
958 - CESPE - 2004 - TRE-AL - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com base nas informações contidas na 
planilha mostrada, é correto afirmar que todas 
as células da coluna A estão formatadas para 
texto e, caso se insira um número real na 
célula A5, ocorrerá erro.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 

 
 
MICROSOFT POWER POINT 

 
959 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Acerca de edição de textos, planilhas e 
apresentações nos ambientes Microsoft 
Office 2010 e BrOffice 3.0, julgue os itens a 
seguir. 
Por intermédio do Microsoft PowerPoint 2010, é 
possível salvar uma apresentação como vídeo, 
sendo possível, ainda, visualizar a apresentação 
mesmo por meio de computador sem o 
PowerPoint instalado em seu sistema, e 
configurar a resolução e o tamanho desses 
arquivos de vídeo tanto para dispositivos móveis 
como para monitores de computadores de alta 
resolução HD. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
960 - CESPE - 2012 - CÂMARA DOS 
DEPUTADOS - ANALISTA  
A respeito de aplicativos do Microsoft Office 
2010 e do BrOffice, julgue os itens seguintes. 
Com o objetivo de criar trilhas sonoras em 
eslaides, o PowerPoint permite a inclusão de 
áudio em apresentações e, a partir da versão 
2010, podem ser utilizados arquivos de áudio no 
formato MP3. Porém, essas trilhas sonoras, 
quando aplicadas, deverão abranger toda a 
apresentação, não sendo permitido restringir a 
aplicação a apenas uma parte dela.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
961 - CESPE - 2008 - TST - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Com relação ao PowerPoint 2007, julgue o 
item a seguir. 
 
 
O PowerPoint 2007 disponibiliza botões que, ao 
serem clicados, permitem aumentar ou diminuir o 
tamanho da fonte de um texto que esteja 
selecionado em um slide. 
( ) Certo   ( ) Errado  
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962 - CESPE - 2011 - EBC - JORNALISTA  
Julgue os itens seguintes, referentes a 
webjornalismo, jornalismo colaborativo e 
interação com o público. 
Jornalistas cada vez mais utilizam técnicas de 
cruzar dados com a ajuda de programas para 
produzir matérias. Slideshare e Scribd são 
espaços que armazenam, de forma aberta, 
PowerPoint sobre diversos assuntos e permitem 
ao jornalista obter conteúdo neste formato. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
963 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os próximos itens, referentes aos 
aplicativos dos ambientes Microsoft Office e 
BrOffice.  
Tanto no Microsoft Word 2010 como no Microsoft 
PowerPoint 2010, é possível inserir seções no 
documento que estiver sendo editado.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
964 - CESPE - 2011 - EBC - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Em relação a sistemas operacionais, Internet 
e aplicativos de planilha eletrônica, julgue os 
itens de 19 a 28. 
No programa Windows Explorer, executado no 
sistema operacional Windows 7, ao se acessar 
um diretório que contenha diversos arquivos de 
Word, Excel e PowerPoint, é possível separar e 
agrupar esses arquivos de acordo com o tipo, por 
meio do seguinte procedimento: clicar com o 
botão direito do mouse; na lista disponibilizada, 
selecionar a opção Agrupar por e, finalmente, 
optar por Tipo. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
965 - CESPE - 2011 - IFB - CARGOS DE NÍVEL 
MÉDIO  
Acerca dos ambientes Microsoft Office e 
BrOffice, julgue os itens seguintes. 
Apresentações que foram salvas em arquivos no 
formato Microsoft PowerPoint, não podem ser 
exibidas com o uso da ferramenta Impress do 
BrOffice.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
966 - CESPE - 2007 - TRE-AP - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

Assinale a opção que contém um 
procedimento correto que permite configurar 
as opções de avanço para o próximo slide em 
uma apresentação em PowerPoint. 
a) Acionar a opção Predefinir animação do menu 
Apresentações.  
b) Acionar a opção Personalizar animação do 
menu Apresentações.  
c) Acionar a opção Apresentações do menu 
Ferramentas.  
d) Acionar a opção Transição de slide do menu 
Apresentações.  
e) Acionar a opção Exibir apresentação do menu 
Ferramentas.  
 
967 - CESPE - 2007 - TRE-AP - TÉCNICO 
JUDICIÁRIO  
Assinale a opção que apresenta a barra de 
ferramentas que é comum a Word, Excel e 
PowerPoint. 
a) Revisão  
b) Desenho  
c) Tabelas e bordas  
d) Tabela dinâmica  
e) Efeitos de animação  
 
968 - CESPE - 2007 - TCU - TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO  

 
 
A figura acima mostra uma janela do Word 
2003, que contém um documento em 
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elaboração, com informações extraídas do 
sítio www.tcu.gov.br. Considerando essa 
figura, julgue os itens que se 
seguem. 

No menu encontra-se opção que permite 
enviar o documento em elaboração para o 
PowerPoint 2003, de forma que um slide nesse 
aplicativo tenha a forma mostrada na figura a 
seguir. Nesse caso, qualquer alteração realizada 
no documento Word será automaticamente 
atualizada no slide do PowerPoint. 

 
( ) Certo   ( ) Errado   
 
969 - CESPE - 2011 - FUB - TÉCNICO DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
No que se refere aos principais aplicativos 
comerciais para edição de textos, planilhas, 
materiais escritos e audiovisuais, julgue os 
itens subsequentes.  
Uma forma de se fazer a impressão de slides do 
PowerPoint é organizá-los por meio de folhetos, 
podendo ser impressos até 6 slides por página.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
  
970 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
Em uma apresentação que esteja em edição 
no Microsoft PowerPoint 2007,  
a) para se inserir uma tabela em um eslaide, 
deve-se, inicialmente, criá-la por meio do 
aplicativo Microsoft Excel.  
b) ocultar um eslaide significa excluí-lo do 
documento referente a essa apresentação.  
c) para se inserir texto no formato sobrescrito ou 
subscrito em um eslaide, deve-se utilizar o 
recurso denominado SmartArt.  

d) é possível inserir, em um eslaide, uma imagem 
criada a partir do aplicativo Paint, disponibilizado 
como acessório do Windows XP.  
e) para se inserir um clip-art em um eslaide, é 
necessário, previamente, associar o conteúdo do 
clip-art a um hiperlink direcionado para uma 
página da Internet.  
 
971 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
 
Com relação à janela do PowerPoint 2003 
mostrada na figura acima e a esse programa, 
assinale a opção correta. 

a) Ao se clicar o botão , será iniciado 
procedimento para salvar o arquivo atualmente 
aberto, com todas as modificações nele 
efetuadas desde o salvamento do arquivo pela 
última vez.  

b) Ao se clicar o botão , será aberto um 
aplicativo com a função de permitir que o usuário 
defina a impressora padrão de seu computador.  

c) O botão permite aumentar o tamanho da 
fonte do texto selecionado em um eslaide.  

d) Ao se clicar o botão , próximo ao canto 
inferior esquerdo da janela, será inserido um 
novo eslaide, em branco, na apresentação.  

e) Ao se clicar o botão , será aberta a janela 
Abrir, que permite abrir um arquivo que tenha 
sido salvo, anteriormente, no PowerPoint  
 
972 - CESPE - 2008 - TST - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
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Considerando a figura acima, que ilustra uma 
janela do PowerPoint 2007 contendo uma  
apresentação emelaboração, julgue o próximo 
item.  
A partir da figura mostrada, é correto afirmar que 
a apresentação em elaboração contém quatro 
slides, no primeiro dos quais foi inserida uma 
caixa de texto e uma figura, e que, caso se 
deseje personalizar a apresentação desses 
slides, é possível fazê-lo por meio de 
funcionalidades encontradas em 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
973 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  
A respeito do Microsoft PowerPoint 2003, 
julgue os seguintes itens. 

Uma narração pode ser adicionada a uma 
apresentação de eslaides nos seguintes casos: 
para uma apresentação com base na Web; para 
arquivar uma reunião de modo que os oradores 
possam examiná-la mais tarde e ouvir os 
comentários feitos durante a apresentação; e 
para apresentações executadas 
automaticamente.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
974 - CESPE - 2011 - CORREIOS - ANALISTA 
DE CORREIOS  
A respeito do Microsoft PowerPoint 2003, 
julgue os seguintes itens. 
O eslaide mestre é um elemento do modelo de 
design que armazena informações sobre o 
modelo, inclusive estilos de fontes, tamanhos e 
posições de espaços reservados, design do 
plano de fundo e esquemas de cores.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
975 - CESPE - 2011 - FUB - MÉDICO  
Com relação ao Microsoft Office 2007, julgue 
os itens a seguir. 
No PowerPoint 2007, os slides podem ter 
imagens animadas do tipo gif e a transição de um 
slide para o próximo pode ocorrer de forma 
automática, por meio da configuração de um 
temporizador. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
976 - CESPE - 2005 - TRT-16R - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Com relação ao Windows XP Professional, 
julgue os itens subseqüentes. 
Caso haja uma janela do Word 2002, uma do 
Excel 2002 e uma do PowerPoint 2002 abertas, e 
a janela do Word esteja em primeiro plano, para 
se fazer que outra janela passe para o primeiro 
plano, é suficiente pressionar e manter 

pressionada a tecla e, em seguida, 

pressionar a tecla  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
977 - CESPE - 2010 - ANEEL - TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  
A respeito do Microsoft Office, julgue os itens 
seguintes. 
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Com a utilização de tarefas no Outlook 2003, é 
possível anexar documentos do Word, conforme 
ilustra a figura abaixo. Porém, não é possível 
anexar planilhas do Excel ou apresentações do 
PowerPoint. 
 

 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
978 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  
A respeito do Microsoft PowerPoint 2007, 
assinale a opção correta. 
a) O PowerPoint é capaz de manipular grandes 
bancos de dados e gerar automaticamente 
gráficos e tabelas associados a esses bancos.  
b) Os arquivos que contenham apresentações 
criadas na versão 2003 do PowerPoint não são 
carregados pelo PowerPoint 2007.  
c) Um eslaide pode conter texto e fotografia, mas 
não, gráfico ou filme.  
d) Para a visualização dos eslaides como eles 
serão apresentados, ou seja, apenas um eslaide 
por tela, deve-se utilizar o modo de exibição 
denominado Classificação.  
e) O eslaide mestre serve de modelo para os 
eslaides da apresentação, de modo que 
modificações feitas na estrutura desse eslaide 
refletirão em todos os outros eslaides da 
apresentação.  
 
 
 
 
 
 

979 - CESPE - 2011 - CORREIOS - AGENTE DE 
CORREIOS  

 
 
Com base na figura acima, que ilustra uma 
janela em que estão listados cinco arquivos 
armazenados no disco rígido de um 
computador, e considerando que o ícone 
associado a cada um desses arquivos indica 
corretamente o programa utilizado na criação 
do arquivo, assinale a opção correspondente 
ao arquivo que pode ser corretamente aberto, 
editado e salvo em seu formato original com o 
programa Microsoft PowerPoint. 
a) arquivo-e.ppt  
b) arquivo-a.doc  
c) arquivo-b.pdf  
d) arquivo-c.txt  
e) arquivo-d.xls  
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980 - CESPE - 2006 - DETRAN-PA - 
PROCURADOR  

 
 
Com relação aos recursos disponibilizados na 
janela do PowerPoint 2003 (PPT) ilustrada na 
figura acima, assinale a opção correta, 
considerando que essa janela esteja em 
execução em um computador PC, contendo 
uma apresentação em elaboração. 
a) Na situação em que se encontra a janela do 

PPT, ao se clicar o botão a imagem 
selecionada na janela será excluída da 
apresentação.  

b) Ao se clicar o botão será aberta a 
seguinte janela, com a qual será possível alterar 
o tamanho e a posição da imagem selecionada 

na janela do PPT. 

 

c) Ao se clicar o botão a janela do 
PPT mostrada poderá assumir a forma ilustrada a 
seguir, em que um novo slide foi adicionado à 
apresentação, sendo que um leiaute desse slide 
poderá ser selecionado no campo aberto à direita 
da janela do PPT.  

 

d) Ao se clicar o botão será disponibilizada a 
seguinte janela, que permite a criação de uma 
tabela com o formato a ser definido pelo usuário 
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do aplicativo. 

 
 
981 - CESPE - 2005 - TRE-PA - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  

 
 

Considere que a janela do PowerPoint 2002 
ilustrada acima esteja em execução em um 
computador PC cujo sistema operacional é o 
Windows XP Professional, e contenha uma 
apresentação em processo de edição 
dispondo de 4 slides — de números 1, 2, 3 e 4. 
Considerando que não haja informações na 
área de transferência do Windows, assinale a 
opção que apresenta procedimento correto e 
suficiente, na forma de seqüência de ações, 
que garanta, ao final de sua execução, a 
inserção de um novo slide entre os slides de 
números 2 e 3 mostrados e que seja a cópia 
do slide de número 2. 
a) Clicar o slide de número 2; clicar o menu 

na lista de opções que é apresentada 
em decorrência dessa ação, clicar a opção 
Duplicar slide.  
b) Clicar o slide de número 2; clicar o botão 

clicar o botão  
c) Clicar o slide de número 2; clicar o botão 

clicar o slide de número 3; clicar o botão 

 
d) Clicar o slide de número 2; clicar o botão 

clicar o botão  
e) Clicar o slide de número 2; pressionar e 

manter pressionada a tecla teclar 

liberar a tecla clicar o slide de número 3; 

pressionar e manter pressionada a tecla ; 

teclar liberar a tecla .  
 

 
 
982 - CESPE - 2005 - TRE-MT - ANALISTA JUDICIÁRIO  
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A figura acima ilustra uma janela do PowerPoint 2002, contendo uma apresentação em processo de 
edição. Considerando a situação em que se encontram a janela e a apresentação, assinale a opção 
correta.  

a) Por meio da opção  , é possível enviar a apresentação em edição como arquivo 
anexado a uma mensagem de correio eletrônico.  
b) As informações contidas na janela ilustrada são suficientes para se concluir que recursos acessíveis ao 

se clicar a opção  do menu foram utilizados para editar o slide 
mostrado na referida janela.  

c) O botão  , na barra de ferramentas de desenho, permite inserir um objeto WordArt no slide em 

edição. Após inserir um objeto WordArt, é possível, por meio do botão  , dispor as letras de um objeto 
WordArt selecionado na linha vertical, em vez de na linha horizontal, como está ilustrado.  
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d) Sabendo que o objeto referente à urna eletrônica ilustrado no slide corresponde a uma figura, é possível 

que essa figura tenha sido inserida nesse slide por meio de opção encontrada no menu  .  

e) Por meio das opções disponibilizadas no campo intitulado  , é possível configurar 
o leiaute de um slide em edição, utilizando-se esquemas propostos pelo PowerPoint 2002, com conteúdos 

identificados pelos ícones mostrados na figura ao lado .  
 
983 - CESPE - 2011 - CNPQ - ANALISTA EM 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR  
Acerca do Microsoft Office, julgue os itens 
seguintes. 
Ao se copiar um conjunto de dados de uma 
planilha Excel para apresentação em PowerPoint, 
após selecionar as informações, pode-se utilizar 
o comando Colar especial para transferir os 
dados em outro formato (por exemplo, objeto de 
planilha, formato HTML, bitmap, imagem ou 
formato de texto) ou para colar um vínculo com 
os dados de origem do Excel.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
984 - CESPE - 2010 - TRT - 21ª REGIÃO (RN) - 
TÉCNICO JUDICIÁRIO  
Com relação a sistemas operacionais, 
aplicativos de edição de textos, planilhas e 
apresentações nos ambientes Windows e 
Linux, julgue os itens de 22 a 30. 
Um arquivo com extensão PPS representa um 
conjunto de slides de apresentação que pode ser 
editado pelo programa Microsoft PowerPoint, ou 
seja, o arquivo pode ser aberto no modo normal e 
alterado livremente pelo usuário.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
 
 
 
 

985 - CESPE - 2010 - DETRAN-ES - 
ADVOGADO  
Com relação ao Microsoft Office 2007, julgue 
os próximos itens. 
No PowerPoint 2007, em uma apresentação 
definida como personalizada, apenas os slides 
que tenham sido selecionados serão exibidos. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
986 - CESPE - 2011 - TJ-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR   
Com relação aos conceitos e aplicativos dos 
ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue 
os itens a seguir.  
No Microsoft PowerPoint, um arquivo pode ser 
editado tendo-se como base um conjunto de 
eslaides mestres que podem ser alternados 
durante a apresentação, criando-se, assim, uma 
variação de formatos, planos de fundo e padrões 
que podem ser utilizados para enriquecer a 
apresentação com diversos estilos.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
 
987 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue os itens que se seguem, relacionados 
aos pacotes Microsoft Office e BrOffice.org. 
No programa Powerpoint 2003, do pacote 
Microsoft Office Professional Edition 2003, é 
possível conceder permissões de acesso a 
apresentações criadas.  
( ) Certo   ( ) Errado  
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988 - CESPE - 2011 - TRE-ES - CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO  
Julgue os itens seguintes, relacionados aos 
aplicativos que compõem os pacotes 
BrOffice.org e Microsoft Office. 

No PowerPoint 2007, a tecla pode ser usada 
para parar ou reiniciar uma apresentação 
automática que esteja em andamento.  
( ) Certo   ( ) Errado  
 
989 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens que se seguem, referentes a 
conceitos e funções de aplicativos de editores 
de texto, planilhas eletrônicas, apresentações 
e gerenciadores de banco de dados. 
Os arquivos do Microsoft PowerPoint dos tipos 
.ppt, .pps e .pptx podem ser abertos pelo módulo 
Impress do BrOffice. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
990 - CESPE - 2011 - PC-ES - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens seguintes, a respeito dos 
ambientes BROffice e Microsoft Office. 
No Microsoft PowerPoint, a opção de agrupar 
objetos permite que sejam unidas em uma única 
autoforma diversos itens de um eslaide, de modo 
que se atribua a todos eles um único comando, 
como, por exemplo, alterar o tamanho dos 
objetos por proporção. 
( ) Certo   ( ) Errado  
 
991 - CESPE - 2010 - DETRAN-ES - ANALISTA 
DE SISTEMAS  
Com relação ao Microsoft Office 2007, julgue 
os próximos itens. 
No PowerPoint 2007, em uma apresentação 
definida como personalizada, apenas os slides 
que tenham sido selecionados serão exibidos. 
( ) Certo   ( ) Errado  

 

 

 

ARMAZENAMENTO DE DADOS 

 
992 - CESPE - 2012 - PC-AL - DELEGADO DE 
POLÍCIA  
O uso da informação por meio de 
infraestruturas computacionais apoiadas por 
redes de computadores de alta velocidade 
revolucionou o cenário das tecnologias da 
informação. A realização diária de muitas 
atividades depende, cada vez mais, das 
tecnologias da informação. Tendo essas 
informações como referência inicial, julgue os 
itens a seguir. 
A computação em nuvem é uma ferramenta de 
compartilhamento de capacidade de 
processamento de memória para acesso, via 
Internet, a um grande volume de informações 
disponíveis em locais remotos, previamente 
mapeados e independentes de plataformas. 
( ) Certo      ( ) Errado 
 
 
993 - CESPE - 2012 - TRE-RJ - CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR  
Julgue os itens de 42 a 45, referentes a redes de 
computadores. 
É possível criar e editar documentos de texto e 
planilhas em uma nuvem (cloudcomputing) 
utilizando-se serviços oferecidos pelo Google 
Docs. Para isso, é obrigatório que tenham sido 
instalados, no computador em uso, um browser e 
o Microsoft Office ou o BrOffice, bem como que 
este computador possua uma conexão à Internet 
ativa. 
( ) Certo      ( ) Errado 
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994 - CESPE - 2012 - TJ-AL - ANALISTA 
JUDICIÁRIO  
Em relação aos conceitos básicos, 
ferramentas e aplicativos da Internet, assinale 
a opção correta. 
a) iCloud é um sistema da Apple que permite ao 
usuário armazenar determinadas informações 
que, por sua vez, poderão ser acessadas por 
meio de diversos dispositivos, via Internet. 
b) No Google, ao se iniciar uma pesquisa com a 
palavra allintext, a busca vai restringir os 
resultados a páginas que se encontram 
armazenadas fora do país onde a consulta foi 
originada.  
c) O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é uma 
linguagem de descrição por hipertexto que foi 
desenvolvida para a criação e o armazenamento 
de páginasweb acessíveis por browser ou 
navegador. Para que o navegador permita a seus 
usuários interagirem com páginas web criadas 
com o HTTP, é necessário que a essas páginas 
tenham sido associados endereços eletrônicos 
da Internet (URL ou URI). 
d) O Twitter é uma rede social na qual é 
permitido escrever mensagens de até duzentos 
caracteres. Essas mensagens podem ser 
recebidas por pessoas que estejam acessando 
diferentes redes sociais. 
e) Por questões de segurança entre as 
mensagens trocadas, o programa Eudora não 
permite anexar arquivos executáveis às 
mensagens de email. 
 
 
995 - CESPE - 2012 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO BANCÁRIO  
Com referência a segurança da informação, 
julgue os itens a seguir. 
O cloudstorage é um serviço de aluguel de 
espaço em disco via Internet, no qual as 
empresas pagam pelo espaço utilizado, pela 
quantidade de dados trafegados, tanto 
para download como para upload, e pelo backup. 
( ) Certo      ( ) Errado 
 
 
 
 
 

996 - CESPE - 2012 - BANCO DA AMAZÔNIA - 
TÉCNICO CIENTÍFICO  
Julgue os itens a seguir, que tratam da 
segurança da informação. 
O armazenamento de dados em nuvens 
(cloudstorage) representa hoje um benefício tanto 
para o acesso a informações a partir de qualquer 
lugar em que se tenha acesso à Internet quanto 
para a segurança dessas informações, pois 
permite que uma cópia de segurança delas seja 
mantida em outra área de armazenamento, 
apesar de requerer cuidados quanto a controle 
de versão. 
( ) Certo      ( ) Errado 
 
 
997 - CESPE - 2012 - TJ-RR  
Acerca de Internet, julgue os próximos itens. 
O Cloud Storage, um serviço pago como o 
Google Drive e o Microsoft SkyDrive, possibilita 
ao usuário armazenar seus arquivos em nuvens, 
tornando esses arquivos acessíveis em sistemas 
operacionais diferentes. Por meio desse serviço, 
o usuário pode fazer backups de seus arquivos 
salvos no desktop, transferindo-os para nuvens, 
podendo, ainda, acessar esses arquivos 
mediante a utilização de um computador com 
plataforma diferente ou um celular, desde que 
estes estejam conectados à Internet. 
( ) Certo      ( ) Errado 
 
 
998 - CESPE - 2012 - TJ-RR -  
A computação na nuvem, por ser um conjunto de 
recursos com capacidade de processamento, 
armazenamento, conectividade, que oferece 
plataformas, aplicações e serviços na Internet, 
poderá ser a próxima geração da Internet. 
( ) Certo      ( ) Errado 
 
 
999 - CESPE - 2012 - TJ-RR - NÍVEL MÉDIO  
O elemento central de processamento e 
armazenamento dos dados e das informações na 
nuvem é o datacenter na rede, que normalmente 
é provido por terceiros. 
( ) Certo      ( ) Errado 
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1000 - CESPE - 2012 - CÂMARA DOS 
DEPUTADOS - ANALISTA 
A respeito da Internet, julgue os itens que se 
seguem, relativos a 
ferramentas de acesso e serviços 
disponibilizados nessa rede. 
Em cloud computing, cabe ao usuário do serviço 
se responsabilizar pelas tarefas de 
armazenamento, atualização e backup da 
aplicação disponibilizada na nuvem. 
( ) Certo      ( ) Errado 
 
 
1001 - CESPE - 2012 - POLÍCIA FEDERAL  

Julgue os próximos itens, relativos a cloud 
storage e processos de informação. 
O conceito de cloud storage está associado 
diretamente ao modelo de implantação de nuvem 
privada, na qual a infraestrutura é direcionada 
exclusivamente para uma empresa e são 
implantadas políticas de acesso aos serviços; já 
nas nuvens públicas isso não ocorre, visto que 
não há necessidade de autenticação nem 
autorização de acessos, sendo, portanto, 
impossível o armazenamento de arquivos em 
nuvens públicas. 
( ) Certo      ( ) Errado 
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GABARITOS 
 HARDWARE:  
1 - E   2 - C   3 - E   4 - C   5 - E   6 - C   7 - E   8 - E   9 - 10 E   10 – C 
11 - C   11 - C   12 - E   14 - C   15 - E   16 - E   17 - C   18 - E   19 - C   20 - E  
21 - C   22 - A   23 2 - E   24 - E   25 - E   26 - E   27 - E  28  - A   29 - C   30 – E 
31 - E   32 - E   33 - C   34 - E   35 - C   36 - E   37 - E   38 - E   39 - E   40 - E   
41 - C   42 - C   43 - C   44 - C   45 - E   46 - C   47 - C   48 - E   49 - E   50 - C   
51 - D   52 - C   53 - C   54 - B   55 - A   56 - E   57 - E   58 - E   59 - C   60 – C 
61 - E   62 - C   63 - C   64 - C   65 - C   66 – C 
 
GABARITOS - SOFTWARE:  
67 - C   68 - E   69 - E   70 - E   71 - C   72 - E   73 - B   74 - E   75 - C   76 – C 
77 - C   78 - A   79 - E   80 - E   81 - C   82 - E   83 – E 
 
GABARITOS – SISTEMA OPERACIONAL:  
84 - C   85 - E   86  - C   87 - C   88 - C   89 - C   90 - E   91 - C   92 - B   93 - E   
11 - E   95 - C   96  - C   97 - C   98 15 - C   99 - E   100  - C   101 - A   102 - C   103 – C 
104 - E   105 - C   106 - C   107 - E   108 - E   109 - E   110 - E   111 - E   112 - E   113  - C  
114 - E   115 - C   116 - E   117 - C   118 - E   119 - C   120 - E   121 - A   122 - A   123 – A 
124 - D   125 - B   126 - A   127 - C   128 - D   129 - A   130 - E   131 - E   132 - E   133 - C  
134 - C   135 - C   136 - E   137 - E   138 - E   139 - C   140 - E   141 - C   142 - B   143 – D 
 
144 - C   145 - C   146 - E   147 - C   148 - E   149 - C   150 - E   151 - E   152 - C   153 – C 
154 - E   155 - E   156 - E   157 - C  
 
GABARITOS – REDES DE COMPUTADORES:  
158 - C   159 - E   160 - E   161 - C   162 - D   163 - C   164 - C   165 - C   166 - C   167 - E   
168 - E   169 - E   170 - E   171 - E   172 - E   173 - C   174 - E   175 - C   176 - C   177 – E 
178 - D   23 - C   180 - E   181 - C  
 
GABARITOS: - INTERNET E INTRANET  
182 - E   183 - E   184 - B   185 - E   186 - E   187 - E   188 - C   189 - E   190 - B   191 - E  
192 - C   193 - C   195 - C   196 - E   197 - E   198 - E   199 17 - C   200 - C   201 - E   202 - C  
203 - E   204 - 205 E   - A   206 - C   207 - C   208  - C   209 - E   210 - C   211 - E   212 – B 
213 - C   214 - C   215 - E   216 - C   217 - E   218 - B   219 - C   220 - E   221 - E   222 - C   
223 - E   224 - E   225 - E   226 - E   227 - C   228 - E   229 - C   230 - E   231 - E   232 – A   
233 - D   234 - C   235 - A   236 - C   237 - E   238 - C   239 - E   240 - C   241 - E   242 – B 
243 - C   244 - D   245 - C   246 - E   247  - D   248 - E   249 - E   250 - E   251 - C   252 – E 
253 - E   254 - E   255 - C   256 - C   257 - E   258 - C   259 - E   260 - C   261 - E   262 - E  
263 - E   264 - E   265 83 - C   266 - E   267 - C   268 - E   269 - C   270 - E   271 - E   272 – E 
273  - E   274 - E   275 - C   276 - C   277 - C   278 - C   279 - C   280 - E   281 - C   282 - C  
283 - C   284  - E   285 - E   286 - C   287 - C   288 - C   289 - C   290 - C   291 - E   292 – C 
293 - E   294 - E   295 - C   296 - C   297 - C   298 - C   299 - C   300 - E   301 - C   302 – C 
303 - C   304 - E   305 - E   306 - C   307 - C   308 - C   309 - C   310 - C   311 - E   312 – C 
313 - C   314 - E   315 - C   316 - C   317 - C   318 - E   319 - C   320 - C   321 - E   322 - C  
323 - E   324 - D   325 - D   326 - C   327 - B   328 - D   329 - C   330 - A   331 - B   332 – A 
333 - C   334 - C   335 - E   336 - E   337 - C   338 - E   339 - E   340 - C   341 - E   342 – E 
343 - C   344 - D   345 - D   346 - A   347 - E   348 - E   349 - E   350 - E   351 - D   352 – C 
353 - C   354 - D   355 - A   356 - E   357 - E   358 - C   359 - C   360 - B   361 - D   362 – E   
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363 - E   364 - E   365  
 
GABARITOS – FERRAMENTA DE BUSCA:  
366 - C   367 - C   368 - E   369 - C  370  - C   371 - B  372 - C 373 - C  374 - E  375 - C  
376 - D  377 - D  378  - E  379 - C   
 
GABARITOS – CORREIO ELETRÔNICO:  
380 - C  381  - E  382  - E  383  - E   384 - C  385  - E  386  - C  387  - C  388  - C   389 - E  
390 - E  391  - E   392 - C   393 - C   380 - E   381 - A   382 - B   383 - E   384 - C  385 - D  
386 - C   387 - E   388 - B   389 - E   390 - E   391 - E   392 - C   393 - E   394 - C   395 – E 
396 - C   397 - E   398 - E   399 - E   400 - E   401 - C   402 - C   403 - C   404 - C   404 - E   
405 - B   406 - B   407 - E   408 - C   409 45 - D   410 46 - C   411 47 - B   412 48 - C   413 - B   414 – A 
415 - C   416 - B   417 - A   418 - E   419 - C   420 - E   421 - E   422 - C   423 - E   424 – C 
425 - E   426 - D   427 - C   428 - C   429 - B   430 - D   431 - B   432 - C   433 – D 
434 - D   435 - C   436 - C   437 - E   438 - C   439 - E   440 77 - C   441 - C   442 - C   443 - C  
 
GABARITOS – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:  
444 - C   445 - E   446 - C   447 - C   448 - C   449 - E   450 - E   451 - A   452 - B   453 - C  
454 - C   455- E   456 - E   457 - C   458 - E   459 - C   460 - C   461 - C   462 - E   463 – E 
464 - E   465 - E   466 - E   467 - D   468 - C   469 - C   470 - C   471 - C   472 - E   473 – C 
474 - D   475 - C   476 - C   477 - E   478 - C   479 - C   480 - E   481 - E   482  - E   483 - E  
484 - E   485 - C   486 - E   487 - E   488 - C   489 - E   490 - E   491 - C   492 - E   493 - E   
495 - C   495 - E   496 - E   497 - E   498 - E   499 - E   500 - E   501 - E   502 - C   503 – E 
504 - E   505 - C   506 - C   507 - C   508 - C   509 - E   510 - C   511 - E   512 - E   513 - E   
514 - D   515 - E   516 - A   517 - C   518 - B   519 - A   520 - E   521 - E   522 - E   523 - C  
524 - E   525 - E   526 - E   527 - B   528 - C   529 - C   530 - E   531 - E   532 - C   533 – E 
534 - E   535 - E   536 - E   537 - E   538 - C   539 - E   540 - E   541 - E   542 9 - E   543 – E 
544 - E   545 - C   546 - E   547 - C   548 - C   549 - E   550 - C   551 - C   552 - E   553 - E  
554 - C   555 - E   556 - B   557 - C   558 - E   559 - E   560 - C   561 - C   562 - E   563 - E 
 
GABARITOS – ORGANIZAÇÃO DE PASTAS:  
564 - E   565 - C   566  - A   567  - C   568 - C   569 - E   570 - C   571 - C   572 - C   573 - C  
574 - C   575 - C   576 - E   577 - E   578 - C   579 - E   580 - E   581 - A   582 - C   583 - D   
584 - B   585 - C   586 - E   587 - E   578 - E   588 - E   589 - C   590 - E   29 - E   591 - C  
592 - C   593 - C   594 - E   595 - E   596 - C   597 - E   598 - B   599 - C   600 - C   601 - E   
602 – C 
 
GABARITOS – MICROSOFT WORD:  
603 - C   604 - C   605 - E   606 - C   607 - C   608 - C   609 - E   610 - E      
611 - C   612 - C   613 - C   614 - E   615 - C   616 - C   617 - C   618 - D   619 - C   620 – C 
621 - E   622 - C   623 - A   624 - D   625 - A   626 - B   627 - C   628 - E   629 - C   630 – E 
631 - E   632 - C   633 - C   634 - E   635 - D   636 - B   637 - E   638 - B   639 - E   640 - C  
641 - B   642  - C   643 - E   644 - B   645 - D   646 - E   647  - C   648 - C   649 - E   650 – E 
651 - E   652 - C   653 - C   654 - E   655 - C   656 - E   657 - E   658 - C   659 - C   660 – D 
661 - E   662 - D   663 - A   664 - D   665 - E   666 - A   667 - 668 B   - B   669 - D   670 – C 
671 - C   672 - D   673 - B   674 - B   675 - E   676 - C   677 - E   678 - C   679 - C   680 – C 
681 - E   682 - C   683 - E   684 - E   685 - C   86 - E   687 - E   688 - E   689 - E   690 - E   
691 - C   692 - E   693 - E   694 - C   695 - C   696 - C   697 - E   698 - E   699 - C   700 - C   
701 - E   102 - E   703 - C   704 - E   705 - E   706 - C   707 - C   708 - C   709 - E   710 - E   
711 - C   712 - C   713 - E   714 - B   715 - D   716 - E   717 - E   718 - D   719 - D   720 – C 



 

 

 

 

236 

www.1001questoesdeconcurso.com.br 

 

 

Quer entrar para lista preferencial para receber mais 1001 QUESTÕES DE CONCURSO 

de outras bancas ou matérias? Sim?! Então, cadastre o seu email no meu site 

www.1001questoesdeconcurso.com.br para receber mais questões e outras surpresas. 

 

721 - E   722 - E   723 - A   724 - E   725 - E   726 - E   727 - E   728 - E   729 - C   730 - E   
731 - C   732 - C   733 - A   734 - 735 C   736 - B   737 - E   737 - D   738 - E   739 - C   740 - E  
741 - E   742 - E   743 - C   744 - C   745 - C   746 - E   747 - E   748 - C   749 - A   750 - B  
751 - E   752 - E   753 - E   754 - C   755 - E   756 - E   757 - C   758 - C   759 - D   760 – C 
761 - C   762 - C   763 - E   764 - C   765 - E   766 - C   767 - E   768 - E   769 - C   770 – C 
771 - C   172- E   773 - C   774 - E   775 - C   776 - E   777 - C   778 - E   779 - E   780 – C 
781 - C   782 - C   783 - E   784 - C   785 - E   786 - C   787 - E   788 - E   789 - C   790 - E  
791 - C   792 - E   793 - C   794 - C   795 - C   796 - E   797 - E   798 - C   799 - E   800 - E   
801 - C   802 - C   803 - E   804 – E  805 – C  806 - C 
 
GABARITOS – MICROSFT EXCEL: 17 
807 - C   808 - E   809 - E   810 - E   811 - C   812 - C   813 - E   814 - E   815 - C   816 - E  
817 - C   818 - C   819 - C   820 - E   821 - C   822 - A   823 - C   824 - C   825 - E   826 - C  
827 - C   828 - C   829 - C   830 - C   831 - E   832 - B   833 - C   834 - C  835  - C   836 – E 
837 - C   838 - E   33 - E   840 - D   841 - D   842 - E   843 - D   844 - E   39 - B   846 – C 
847 - C   848 - C   43 - B   850 - B   851 - E   852 - E   853 - C   854 - C   855 - E   856 - E  
857 - E  858  - C   859 - C   860 - E   861 - E   862 - E   863 - C   864 - A   865 - E   866 – C 
867 - D   868 - C   869 - A   870 - C   871 - D   871 - D   872 - D   873 - C   874 - E   875 – C 
876 - E   877 - C   878 - C   879 - E   880 - E   881 - E   882 - C   883 - B   884 - D   885 – E 
886 - A   887 - A   888 - C   889 - B   890 - C   891 - C   892 - D   893 - C   894 - B   895 - C  
896 - E   897 - A   898 - E   899 - A   900 - E   901 - C   902 - C   903 - C   904 - E   905 - C   
906 - E   907 - E   908 - B   909 - A   910 - C   911 - C   912 - C   913 - C   914 - C   915 – E 
916 - E   917 - E   918 - E   919 - C   920 - C   921 - C   922 - C   923 - E   139 - E   924 – E 
925 - E   926 - A   927 - C   928 - C   929 - E   930 - C   931 - E   932 - C   933 - C   935 - C 
934 - E   935 - E   936 - E   937 - E   938 - C   939 - C   940 - E   940 - C   941 - E   942 - C   
943 - E   944 - C   945 - E   946 - B   947 - C   948 - D   949 - A   950 - D   951 - E   170 - E  
953 - C   954 - A   955 - A   956 - C   957 - C   958 - E   
 
GABARITOS – MICROSOFT POWER POINT:  
959 - C   960 - E   961 - C   962 - C   963 - C   964 - C   965 - E   966 - D   967 - B   968 - E   
969 - E   970 - D   971 - C   972 - E   973 - C   974 - C   975 - C   976 - E   977 - E   978 – E 
979 - A   980 - C   981 - A   982 - E   983 - C   984 - C   985 - C   986 - E   987 - C   988 - E  
989 - C   990 - C   991 – C 
 
GABARITOS – ARMAZENAMENTO DE DADOS 
992  - C     993 2 - E     994 3 - A     995  - C     996 - C     997 - E    998  - E     999 - C     1000 - E     1001 - 
E  

Boa Sorte!!! 
 

Prof. Tiago Queiroz 
 

 


