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SIMULADO – 116/360 

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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Julgue o item seguinte, relativos à 

informática para bibliotecas. 

1. A memória principal e a unidade de 

controle são componentes do 

processador de um computador. 

Acerca dos conceitos de gerenciamento de 

arquivos e de segurança da informação, 

julgue os itens subsequentes. 

2. O computador utilizado pelo usuário que 

acessa salas de bate-papo não está 

vulnerável à infecção por worms, visto 

que esse tipo de ameaça não se propaga 

por meio de programas de chat. 

 

3. Os atributos de um arquivo podem ser 

alterados para permitir que somente o 

seu proprietário possa editá-lo e os 

demais usuários possam apenas lê-lo. 

 

4. Os vírus de computador podem apagar 

arquivos criados pelo editor de texto, no 

entanto são incapazes de infectar partes 

do sistema operacional, já que os 

arquivos desse sistema são protegidos 

contra vírus. 

Julgue os próximos itens a respeito do 

programa Excel. 

5. No Excel, o comando Classificar de A a Z 

aplicado a determinada linha de uma 

planilha ordena os conteúdos das células 

dessa linha em ordem alfabética da 

esquerda para a direita. 

 

6. Por meio do comando 

=AGREGAR(C5:C10) é possível 

determinar a quantidade de células, de 

C5 a C10, que possuem conteúdos 

numéricos. 

Acerca de conceitos de informática, julgue os 

itens a seguir. 

7. A ativação do firewall do Windows 

impede que emails com arquivos anexos 

infectados com vírus sejam abertos na 

máquina do usuário.  

 

8. Phishing é um tipo de malware que, por 

meio de uma mensagem de email, 

solicita informações confidenciais ao 

usuário, fazendo-se passar por uma 

entidade confiável conhecida do 

destinatário. 

 

9. A computação em nuvem, mecanismo 

muito utilizado atualmente, dispensa o 

hardware para armazenamento de 

dados, que ficam armazenados em 

softwares.  

 

10. Por ser o Linux o kernel, ou seja, o 

sistema operacional em si, para que ele 

funcione, será necessária a sua 

instalação em conjunto com outros 

aplicativos ou utilitários, especialmente 

em distribuições como Debian e Ubuntu. 

 

11. O DualBoot permite que dois sistemas 

operacionais sejam instalados e 

utilizados simultaneamente em uma 

mesma máquina. 

 

12. O Microsoft Word apresenta a opção de 

criar documentos em colaboração, que 

permite que duas ou mais pessoas 

possam revisar e alterar um mesmo 

documento. Para tanto, o Word oferece 

modos de marcação e destaque para as 

partes do texto alteradas. 

 

13. No Microsoft Excel, a opção Congelar 

Paineis permite que determinadas 

células, linhas ou colunas sejam 

protegidas, o que impossibilita 

alterações em seus conteúdos. 



 

www.acasadosimulado.com.br 

4       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 116/360 

No que diz respeito aos sistemas 

operacionais Windows e Linux, julgue os 

próximos itens. 

14. No ambiente Linux, é possível utilizar 

comandos para copiar arquivos de um 

diretório para um pen drive. 

 

15. No Windows, não há possibilidade de o 

usuário interagir com o sistema 

operacional por meio de uma tela de 

computador sensível ao toque. 

Julgue os itens subsequentes, relativos aos 

programas de navegação Microsoft Internet 

Explorer e Mozilla Firefox. 

16. Nas versões recentes do Mozilla Firefox, 

há um recurso que mantém o histórico 

de atualizações instaladas, no qual são 

mostrados detalhes como a data da 

instalação e o usuário que executou a 

operação. 

 

17. No Internet Explorer 10, por meio da 

opção Sites Sugeridos, o usuário pode 

registrar os sítios que considera mais 

importantes e recomendá-los aos seus 

amigos. 

Acerca dos conceitos de organização, 

gerenciamento de arquivos e segurança da 

informação, julgue os itens a seguir. 

18. Um dos objetivos da segurança da 

informação é manter a integridade dos 

dados, evitando-se que eles sejam 

apagados ou alterados sem autorização 

de seu proprietário. 

 

19. Um arquivo sem conteúdo pode ser 

criado e armazenado no disco rígido de 

um computador, desde que seja 

nomeado no momento da criação. 

Com relação ao sistema operacional 

Windows e a aplicativos usados nesse 

ambiente, julgue os itens seguintes.  

20. O compartilhamento de pastas no 

Windows pode ser feito por qualquer 

perfil de usuário do sistema 

operacional, por meio da opção 

Compartilhar esta pasta do menu 

Compartilhamento, acionada por meio 

do botão direito do mouse sobre a 

unidade que se deseja compartilhar. 

 

21. O Outlook Express pode ser configurado 

para solicitar ao destinatário de um 

email a confirmação do recebimento de 

uma mensagem. 

 

22. No ambiente Windows, a criação de 

atalhos no desktop permite o acesso 

direto a um programa ou arquivo por 

meio de um ícone, sem que seja 

necessário utilizar as entradas presentes 

no botão Iniciar. 

Acerca dos procedimentos de segurança de 

informação e da computação em nuvem, 

julgue os itens que se seguem. 

23. Um backdoor (porta dos fundos) é um 

programa de computador utilizado pelo 

administrador de rede para realizar a 

manutenção remota da máquina de um 

usuário. 

 

24. Na computação em nuvem, é possível 

acessar dados armazenados em diversos 

servidores de arquivos localizados em 

diferentes locais do mundo, contudo, a 

plataforma utilizada para o acesso deve 

ser idêntica à dos servidores da nuvem. 

 

25. O becape diário é a cópia de segurança 

dos arquivos alterados em uma data 

específica; portanto, nesse tipo de 

becape, evita-se a cópia de todos os 

arquivos armazenados. 

Julgue os próximos itens, relativos ao 

sistema operacional Windows e ao aplicativo 

Microsoft PowerPoint. 
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26. Para se incluir um arquivo de vídeo no 

formato MPEG em uma apresentação em 

elaboração no PowerPoint 2010, é 

necessário converter o arquivo para o 

formato AVI ou WMV 

 

27. No Windows 7, ao se colocar o 

computador no estado de hibernação, os 

arquivos abertos são salvos e o 

computador é desligado como forma de 

economizar energia 

Julgue os itens a seguir, referentes a 

programas de navegação, programas de 

correio eletrônico e sítios de busca e 

pesquisa na Internet. 

28. A pesquisa pelo termo intitle "cloud" 

feita no Google retorna todas as páginas 

que contenham a palavra cloud em sua 

URL. 

 

29. Apesar de o Mozilla Firefox apresentar 

alguns motores de busca disponíveis 

para o usuário, é possível incluir novos 

motores de busca disponibilizados por 

sítios na Web. 

 

30. Ao utilizar o Mozilla Thunderbird como 

ferramenta de correio eletrônico, o 

usuário pode manter uma pasta Inbox 

compartilhada entre todas as suas 

contas de correio eletrônico. 
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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 C  

02 E 

03 C 

04 E 

05 E 

06 E 

07 E 

08 C 

09 E 

10 C 

11 E 

12 C 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 C 

19 C 

20 E 

21 C 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 C 
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