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SIMULADO – 122/360 

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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Com referência à organização e 

gerenciamento de arquivos e à segurança da 

informação, julgue os itens subsecutivos. 

1. O comprometimento do desempenho de 

uma rede local de computadores pode 

ser consequência da infecção por um 

worm. 

 

2. Os antivírus, além da sua finalidade de 

detectar e exterminar vírus de 

computadores, algumas vezes podem 

ser usados no combate a spywares. 

 

3. A definição e a execução de 

procedimentos regulares e periódicos de 

becape dos dados de um computador 

garante a disponibilidade desses dados 

após eventuais ocorrências de desastres 

relacionados a defeitos tanto de 

hardware quanto de software. 

Acerca de informática, julgue os itens a 

seguir. 

4. O compartilhamento de uma pasta por 

meio do Windows Explorer a torna 

visível para usuários conectados a 

determinados tipos de rede, quais 

sejam: grupo doméstico, grupo de 

trabalho ou domínio. 

 

5. O sistema operacional, além de 

controlar o armazenamento dos dados, 

é visível ao usuário por meio das 

interfaces de gerenciamento de 

recursos do computador, como 

memória, periféricos e CPU. 

 

6. Os certificados digitais contêm uma 

chave pública, informações acerca da 

identidade do remetente de uma 

mensagem e a assinatura da autoridade 

certificadora que gerou o certificado 

 

7. Um firewall é utilizado para controle de 

acesso lógico, bloqueando todos os 

arquivos infectados com vírus e 

programas maliciosos que tentam 

infiltrar-se em uma rede ou 

computador. 

 

8. O histórico da navegação realizada por 

um usuário do Internet Explorer pode ser 

visualizado por outros usuários da 

máquina, embora somente possa ser 

apagado por usuários com privilégio de 

administrador. 

Julgue os itens a seguir, acerca do sistema 

operacional Linux e do editor de texto 

BrOffice Writer. 

9. O BrOffice Writer não permite a 

capitulação de uma palavra ou de um 

conjunto de texto. 

 

10. O sistema Linux pode ser inicializado no 

modo manual, sendo necessária, nessa 

situação, uma interferência do operador 

antes da execução completa dos scripts 

de inicialização do modo automático. 

 

11. No BrOffice Writer, consta o recurso 

autocompletar, que utiliza um 

dicionário de palavras. A inclusão de 

novas palavras a esse dicionário está 

condicionada ao tamanho da palavra, 

não sendo possível nele inserirem-se 

palavras com mais de dez letras. 

Julgue os itens seguintes, relativo ao Google 

Chrome e ao armazenamento de dados na 

nuvem. 

12. O Google Chrome disponibiliza medidas 

de segurança contra phishing e 

malware, que, se estiverem ativas, 

advertem o usuário no caso de ele 

acessar um sítio que possa desencadear 

esse tipo de ataque. 

 

13. Um dos meios de se armazenarem dados 

na nuvem consiste na utilização do 
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modelo de serviços denominado SaaS 

(software as a service). Nesse modelo, o 

cliente utiliza-se de aplicações, como 

browser, para acessar os servidores, e 

todo o controle e gerenciamento do 

armazenamento é realizado pelo 

provedor de serviço. 

 

14. A computação em nuvem permite que 

clientes e empresas utilizem serviços 

providos por terceiros e executados nos 

datacenters na rede, visto que ainda não 

há tecnologia disponível para que uma 

organização implante sua própria nuvem 

e mantenha dados e aplicações em seu 

próprio datacenter. 

 

15. Encontrando dificuldade de carregar 

páginas da Internet, ao utilizar o Google 

Chrome, o usuário deve limpar o cache 

e os cookies, para melhorar o 

desempenho do navegador. 

No que se refere à segurança da informação 

e às redes de computadores, julgue os itens 

seguintes. 

16. A assinatura digital, que é um método 

de autenticação da informação, permite 

que um documento ou uma versão 

reduzida do documento (digest 

message) seja assinado 

eletronicamente. 

 

17. Uma rede bluetooth possui alcance 

ilimitado e possibilita a conexão de 

componentes a um computador sem a 

utilização de fios. 

 

18. O fator de segurança da biometria é 

menor que o fator de segurança de 

outras soluções de identificação, como, 

por exemplo, o uso de cartões e de 

senhas. 

 

Considerando a figura acima, que apresenta 

uma planilha em edição no Excel, julgue os 

itens a seguir, acerca de sistemas 

operacionais e aplicativos. 

19. Caso a planilha acima apresentada seja 

copiada e colada em um texto em 

edição no BrOffice Writer, haverá uma 

duplicação do tamanho do arquivo em 

função da formatação da tabela. 

 

20. O arquivo apresentado na figura acima 

foi criado no ambiente Microsoft Office, 

portanto ele não poderá ser executado 

em um computador no qual conste 

apenas o sistema operacional Linux. 

 

21. Para se acrescentar uma nova linha de 

cabeçalho na planilha, é suficiente 

clicar o botão direito do mouse sobre   1   

e, em seguida, escolher a opção Inserir. 

 

22. Na planilha acima apresentada, para se 

preencherem as células da coluna C com 

valores calculados como 10% dos valores 

presentes na coluna E, é suficiente 

clicar a célula C2, digitar a fórmula 

=E2*10%, pressionar Enter, clicar 

novamente a célula C2 e arrastar o 

canto direito da célula até C6 para 

copiar a fórmula para as demais células. 

 

23. Uma cópia do arquivo da planilha pode 

ser armazenada mediante a utilização 

do recurso Salvar Como ou dos recursos 

Copiar e Colar do Windows Explorer. 
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Julgue os próximos itens, relativos a redes 

de computadores e segurança da 

informação.  

24. Redes sociais corporativas, cujo ponto 

frágil é a segurança de dados internos da 

companhia, são redes públicas nas quais 

a participação de membros e clientes é 

incentivada pela organização. 

 

25. O cloud computing permite a utilização 

de diversas aplicações por meio da 

Internet, com a mesma facilidade obtida 

com a instalação dessas aplicações em 

computadores pessoais. 

 

26. A velocidade de acesso aos dados é a 

principal vantagem do armazenamento 

de dados na nuvem (cloud storage). 

 

27. O endereço eletrônico de um sítio 

seguro acessado pelo Internet Explorer 

inicia-se com https, ao passo que o 

endereço eletrônico do mesmo sítio 

acessado pelo Google Chrome inicia-se 

com http. 

 

28. Consta, na maioria das versões do 

sistema operacional Windows, uma 

ferramenta para realização de becape 

do sistema. 

Considerando que, em uma rede, o 

computador de um usuário tenha sido 

infectado por um worm que consegue se 

replicar em sistemas falhos pelas portas 137 

e 138, julgue os itens subsequentes. 

29. Antivírus modernos e atualizados podem 

detectar worms se sua assinatura for 

conhecida. 

 

30. Se o firewall do Windows 7 for habilitado 

para bloquear as referidas portas para 

qualquer origem e destino, o serviço 

HTTP deixará de funcionar. 
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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 C 

03 E 

04 C 

05 C 

06 C 

07 E 

08 E 

09 E 

10 C 

11 E 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 E 

18 E 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 C 

30 E 
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