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SIMULADO – 104/360 

INFORMÁTICA 

INSTRUÇÕES 

▪ TEMPO:  30 MINUTOS 
▪ MODALIDADE:  CERTO OU ERRADO 
▪ 30 QUESTÕES 

 

COMPOSIÇÃO DO SIMULADO 

▪ 30 Questões de Informática  

 

 

 

DEMAIS SIMULADOS NO LINK 

ABAIXO 

 

CLIQUE AQUI 

REDE SOCIAL 

 

CURTA NOSSA PÁGINA 

MATERIAL LIVRE 

Este material é GRATUITO e pode ser 

divulgado e compartilhado: A Casa do 

Simulado a autoriza. A venda desse material é 

proibida! 

IMPORTÂNCIA DO TREINO 

DIÁRIO 

É de conhecimento de todos que fazer questões 

é um dos melhores métodos de absorção de 

conteúdo, em contrapartida nem todos podem 

dispender tempo para se organizar e realizar 

questões com a frequência necessária para 

manutenção dos conceitos. Todo dia haverá um 

minissimulado novo, se não puderem fazer 

todos os dias, ao menos no final de semana 

treine, a equipe da Casa do Simulado deseja a 

todos bons estudos.   

 

 

 

https://www.acasadosimulado.com.br/desafio-10-mil-questoes/
https://www.facebook.com/acasadosimulado
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Acerca da configuração de estações de 

trabalho MS-Windows e Linux e drivers de 

dispositivo, julgue o item a seguir. 

1. Drivers de dispositivo como módulos 

carregáveis em ambientes Linux com 

kernel 2.6 ou superior utilizam extensão 

.ko (kernel object) e normalmente se 

encontram no diretório /lib/modules. 

No que se refere a programas de navegação 

e a redes de computadores, julgue os itens a 

seguir. 

2. O navegador Google Chrome 31 possui 

uma camada nativa de proteção extra 

(sandbox) que é atualizada 

periodicamente. Como medida de 

segurança, não é possível ao usuário 

permitir que os plug-ins fora da sandbox 

acessem diretamente seu computador. 

 

3. No Microsoft Internet Explorer 11, o 

recurso Filtragem ActiveX possibilita 

bloquear controles ActiveX e 

complementos do navegador web. Esses 

controles e complementos permitem 

que sítios forneçam conteúdos, como, 

por exemplo, vídeos, bem como podem 

ser utilizados para coletar informações 

e instalar software sem o consentimento 

do usuário. 

Acerca de sistema operacional e do editor de 

texto BrOffice Writer, julgue os itens a 

seguir: 

4. Os ambientes Linux e Windows têm 

estruturas de diretórios semelhantes, 

como, por exemplo, o diretório /bin, 

que no Linux é responsável por manter 

os principais comandos do sistema. 

 

5. No aplicativo Writer, para alterar a cor 

da fonte de um caractere no documento 

em edição, o usuário pode utilizar o 

menu Formatar e, em seguida, escolher 

a opção Fonte. 

 

6. No ambiente Linux, é possível manter 

um único arquivo em um servidor e 

compartilhá-lo com vários usuários, 

eliminando-se cópias desnecessárias 

desse arquivo. 

Com relação ao programa de correio 

eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os 

itens a seguir: 

7. O Mozilla Thunderbird fornece, entre os 

recursos de segurança, a integração com 

software de antivírus. 

 

8. Por padrão, durante a inicialização do 

aplicativo, ocorre uma verificação 

automática junto ao servidor de e-mails 

a fim de que sejam apresentadas ao 

usuário as novas mensagens recebidas. 

A respeito de segurança da informação, 

julgue os itens subsecutivos. 

9. Quando ativado na máquina, a principal 

característica do vírus time bomb é a 

sua capacidade de remover o conteúdo 

do disco rígido em menos de uma hora. 

 

10. No âmbito organizacional, a segurança 

da informação deve ser vista como um 

processo responsável por tratar 

exclusivamente a informação 

pertencente à área de tecnologia. 

 

11. Em ambientes corporativos, um dos 

procedimentos de segurança adotado é 

o monitoramento de acessos dos 

empregados à Internet, cujo objetivo é 

permitir que apenas os sítios de 

interesse da organização sejam 

acessados. 
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Considerando a tabela acima, elaborada no 

Excel, julgue os itens que se seguem. 

12. Para se digitar m³, conforme consta nas 

unidades de medida de areia e brita, 

basta que se digitem nas respectivas 

células, simultaneamente, as teclas < M 

> < Ctrl > < Alt > < 3 >. 

 

13. Para se calcular o valor constante na 

célula E2, basta digitar nela o comando 

=C2*D2. 

 

14. Se os valores na coluna E foram 

calculados por meio de uma fórmula, 

então, ao se copiar a tabela acima e 

colá-la em um arquivo aberto do Word, 

mantendo-se a formatação original, as 

fórmulas também serão copiadas. 

 

15. Ao se copiar a tabela acima e colá-la 

como imagem em um arquivo aberto do 

Word, os valores nas colunas podem ser 

alterados por outros valores. 

Considerando a figura acima, que ilustra a 

janela Painel de Controle, do sistema 

operacional Windows 7 Professional, julgue 

os itens seguintes.  

16. Funcionalidades disponibilizadas em 

Contas de Usuário possibilitam alterar as 

permissões das contas existentes no 

computador, se o responsável pelas 

alterações tiver poderes 

administrativos. 

 

17. Por meio de funcionalidades 

encontradas em Rede e Internet, é 

possível excluir o histórico de navegação 

e cookies do navegador de Internet 

instalado no computador. 

 

18. As funcionalidades encontradas em 

Programas não permitem alterar as 

configurações-padrão para a mídia ou os 

dispositivos. 

No que se refere a ferramentas de Internet, 

julgue os itens que se seguem. 

19. O navegador Google Chrome não 

permitirá a visualização de páginas 

HTTPS, caso a conexão com a Internet 

seja realizada por meio de uma rede 

sem fio. 

 

20. O Google Drive é uma ferramenta que 

possibilita a criação e edição de 

documentos, planilhas e apresentações. 

Considerando a figura acima, que ilustra 

uma janela do Microsoft Word 2013 com um 
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documento em edição, em um computador 

com o sistema operacional Windows 7 

Professional, julgue os itens subsecutivos.  

21. Para adicionar, ao documento, o nome 

de um autor, é correto adotar o seguinte 

procedimento: clicar o menu Arquivo e, 

na lista disponibilizada, clicar a opção 

Adicionar um autor. 

 

22. O ícone , na barra de ferramentas de 

acesso rápido, indica que o documento 

em edição foi enviado para uma 

impressora e a impressão ocorreu sem 

falhas. 

 

23. Ao se clicar, com o botão esquerdo do 

mouse, em 60 PALAVRAS, na barra de 

status, serão mostradas informações 

como o número de caracteres com e sem 

espaço, as linhas e os parágrafos do 

documento. 

Com relação à segurança da informação, 

julgue os próximos itens. 

24. Computadores podem ser infectados por 

vírus mesmo que não estejam 

conectados à Internet. 

 

25. Em uma rede local protegida por 

firewall, não é necessário instalar um 

software antivírus, pelo fato de o 

firewall proteger a rede contra 

mensagens de spam, vírus e trojans. 

A respeito de organização e de 

gerenciamento de informações, arquivos, 

pastas e programas, julgue os itens 

subsequentes. 

26. Em um computador com o sistema 

Windows 7 Professional, a pasta 

Documentos, localizada na pasta 

Bibliotecas, no Windows Explorer, indica 

o local físico dentro do sistema de 

arquivos do sistema operacional. 

 

27. Para armazenar um único arquivo com 

tamanho de 650 MB, pode-se utilizar 

uma mídia DVD, já que um CD-R 

convencional não suporta arquivos com 

mais de 600 MB. 

Julgue os itens a seguir, a respeito dos 

sistemas operacionais Windows e Linux. 

28. No ambiente Linux, os comandos 

executados por um usuário são 

interpretados pelo programa shell. 

 

29. Os programas e aplicativos do Linux são 

os mesmos nas diversas distribuições 

existentes, o que o caracteriza como um 

sistema operacional de fácil utilização. 

 

30. Para se iniciar uma pesquisa de arquivos 

no Windows 8.1, é suficiente pressionar 

simultaneamente as teclas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

6       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 104/360 

FOLHA DE RESPOSTAS 

ANOTAÇOES: Questão Resposta 

 01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  
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GABARITO 

Questão Resposta ANOTAÇOES: 

01 C  

02 E 

03 C 

04 E 

05 E 

06 C 

07 C 

08 C 

09 E 

10 E 

11 C 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 E 

20 C 

21 C 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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