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SIMULADO – 110/360 

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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No que se refere a programas de navegação 

e a redes de computadores, julgue os itens a 

seguir. 

1. 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. 

 

2. 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 do Microsoft Office 2013, julgue os 

itens subsequentes. 

3. Por meio do recurso Preenchimento 

Relâmpago, do Excel, é possível 

identificar um padrão utilizado no 

preenchimento de algumas células e 

preencher as demais células com base 

nesse padrão. 

 

4. No Word, não é possível a 

personalização de um conjunto de 

fontes, dado que os documentos nele 

editados possuem visual padronizado. 

No que diz respeito aos conceitos e 

ferramentas de redes de computadores e ao 

programa de navegação Google Chrome, 

julgue os itens que se segue. 

5. Tanto o Ping quanto o Traceroute são 

ferramentas utilizadas na sondagem de 

uma rede de computadores. 

 

6. No modo de navegação anônima do 

Google Chrome, as páginas visitadas não 

são registradas no histórico de 

navegação, embora os cookies sejam 

mantidos após as páginas terem sido 

fechadas 

 

7. Diversas tecnologias estão envolvidas na 

ligação de computadores em redes, o 

que gera uma pluralidade de 

combinações de redes. 

Julgue os itens seguintes, no que se refere ao 

programa de correio eletrônico Mozilla 

Thunderbird e ao conceito de organização e 

gerenciamento de arquivos. 

8. Um arquivo executável pode possuir 

extensões nos formatos .exe e .bat, 

conforme o sistema operacional 

utilizado 

 

9. O Mozilla Thunderbird permite que o 

usuário exclua automaticamente 

mensagens indesejadas por meio da 

utilização de filtros, ainda que não 

forneça a opção de bloquear emails de 

um domínio específico. 

Acerca dos procedimentos de segurança e de 

becape, julgue os itens subsecutivos. 

10. A realização de becape dos dados de um 

computador de uso pessoal garante que 

o usuário recuperará seus dados caso 

ocorra algum dano em seu computador. 

 

11. A implantação de procedimentos de 

segurança nas empresas consiste em um 

processo simples, não sendo necessário, 

portanto, que sua estrutura reflita a 

estrutura organizacional da empresa. 

Julgue os itens a seguir relativo à edição de 

textos, planilhas e apresentações em 

ambientes Microsoft Office e BrOffice. 
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12. A partir da funcionalidade Atingir Meta 

do menu Ferramentas do BrOffice Calc 

3.3.4, o usuário pode resolver uma 

equação com uma variável, o que 

permite aplicar o resultado e o valor de 

destino diretamente dentro de uma 

célula. 

 

13. O Microsoft Word 2013 permite inserir 

vídeos do YouTube para serem assistidos 

diretamente no documento. 

Acerca dos sistemas operacionais Windows e 

Linux, julgue os itens subsequentes. 

14. No Windows 7, uma forma de organizar 

arquivos e pastas é distribuí-los em 

bibliotecas nas quais uma pasta é um 

contêiner que serve para armazenar 

arquivos ou outras pastas. As 

bibliotecas-padrão dessa versão do 

Windows são: documentos, imagens, 

músicas e vídeos. 

 

15. Uma desvantagem da opção Restauração 

do Sistema, do Windows 7, é que ela 

afeta os arquivos pessoais — a exemplo 

de email, documentos ou fotos — que 

tenham sido modificados ou criados 

entre o ponto de restauração e a data da 

recuperação. 

 

16. No Linux, o comando free -cpu exibe em 

tempo real informações acerca do 

sistema, tais como processos em 

andamento, recursos do sistema e uso 

do swap, além do número total de 

tarefas que estiverem sendo 

executadas. 

Julgue os próximos itens acerca de 

programas de navegação e de segurança da 

informação. 

17. No Microsoft Internet Explorer 11, os 

recursos Proteção contra Rastreamento 

e Do Not Track permitem que o usuário 

proteja sua privacidade ao limitar as 

informações que podem ser coletadas 

por terceiros a partir de sua navegação, 

e que expresse suas preferências de 

privacidade para os sítios que visite. 

 

18. O Google Chrome 31 possui uma opção 

que permite alertar se um sítio falso 

está tentando enganar o usuário, de 

modo a levá-lo a compartilhar 

informações, ou ainda se determinado 

programa é considerado malicioso. 

 

19. O Microsoft Windows 7 Ultimate possui 

originariamente um aplicativo de 

firewall, o qual permite verificar 

informações provenientes da Internet, 

bloqueando ou permitindo que elas 

cheguem ao computador do usuário. Um 

firewall pode ainda ajudar a impedir que 

hackers ou worms obtenham acesso ao 

computador por meio de uma rede de 

computadores. 

 

20. Uma forma de implementação de 

segurança na Internet envolve a 

utilização do protocolo HTTPS, o qual 

exige que o usuário seja autenticado por 

meio de login e password próprios. Essa 

combinação de login e password 

denomina-se assinatura digital. 

Em relação às redes de computadores, julgue 

os itens que se segue. 

21. A pesquisa carro ~ azul realizada no 

Google retornará resultados referentes 

a carro que não contenham a palavra 

azul. 

 

22. Na hierarquia da computação em 

nuvem, o nível mais baixo é o PaaS 

(Platform-as-a-Service). Nesse nível, é 

disponibilizado ao usuário somente a 

estrutura de hardware, a qual inclui o 

processador, a memória, a energia, a 
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refrigeração e a rede; ao passo que a 

estrutura de software, que inclui o 

sistema operacional, os servidores de 

banco de dados e os servidores web, fica 

a cargo do próprio usuário. 

 

23. Windows Azure, Microsoft Office 365 e 

SkyDrive são exemplos, 

respectivamente, de IaaS, SaaS e PaaS 

na computação em nuvem. 

 

24. Tamanho físico, tecnologia de 

transmissão e topologia são critérios 

utilizados para classificar as redes de 

computadores. 

 

25. Para que uma rede de computadores 

seja classificada de acordo com o 

modelo cliente/servidor, faz-se 

necessário que tanto o cliente quanto o 

servidor estejam fisicamente no mesmo 

local. 

Com relação ao sistema operacional Linux, 

julgue os itens seguintes 

26. No ambiente Linux, um pacote é 

definido como um arquivo que contém 

os arquivos binários necessários para a 

instalação de um aplicativo. 

 

27. Quando executado no console do Linux, 

o comando vi possibilita alterar o modo 

de acesso, ou seja, as permissões de um 

arquivo ou diretório. 

A respeito do editor de planilhas BrOffice 

Calc e ao aplicativo Mozilla Thunderbird, 

julgue os itens que se segue. 

28. No BrOffice Calc, ao se selecionar uma 

célula e, em seguida, pressionar 

simultaneamente as teclas "Shift" e 

"Delete" a formatação da célula será 

removida, mas o seu conteúdo será 

mantido. 

 

29. O Mozilla Thunderbird permite que cada 

conta de email tenha o seu próprio local 

de arquivamento das mensagens. 

 

30. O Mozilla Thunderbird possui recursos 

que permitem que uma pasta em disco 

seja compactada tanto de forma 

automática quanto de forma manual. 
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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 E  

02 C 

03 C 

04 E 

05 C 

06 E 

07 C 

08 C 

09 C 

10 E 

11 E 

12 C 

13 C 

14 C 

15 E 

16 E 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 E 

22 E 

23 E 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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