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SIMULADO – 14/360 

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 diz respeito ao programa de 

navegação Google Chrome e aos 

procedimentos de segurança da informação, 

julgue o item 1. 

1. Um dos procedimentos adotados pelas 

organizações em relação à segurança da 

informação refere-se ao monitoramento 

das áreas sensíveis que podem ser 

exploradas pelos invasores, como, por 

exemplo, o monitoramento do uso das 

redes sociais usadas pelos funcionários, 

meio que pode permitir o vazamento de 

informações. 

 

Com relação ao programa Microsoft Excel 

2013 e à figura acima, julgue os itens 2 e 3.  

2. Ao clicar o botão , a célula 

selecionada receberá a soma dos valores 

contidos nas células pertencentes à sua 

coluna, e não à sua linha, ou seja, 

receberá o valor 6 ao invés do valor 7. 

 

3. Ao clicar o botão a célula 

selecionada receberá a quantidade de 

células com valores preenchidos, ou 

seja, receberá o valor 11. 

Quanto ao sistema operacional Windows 8 e 

aos aplicativos e procedimentos de Internet, 

julgue os itens 4 a 7. 

4. O Windows 8 traz um recurso 

denominado de Notas Autoadesivas, que 

torna possível ao usuário adicionar 

lembretes relativos às suas tarefas 

diárias na área de trabalho. Para ter 

acesso a esse recurso, o usuário deverá 

fazer a busca por “notas” no Menu 

Iniciar e selecionar a opção 

correspondente. 

 

5. Ao ser instalado, o Windows 8 cria um 

repositório com diversos tipos de drivers 

dos mais variados dispositivos, por isso, 

após sua instalação, não é permitido 

atualizar esses drivers, seja de modo 

manual ou automático, uma vez que 

esse procedimento poderá provocar 

inconsistências no sistema operacional. 

 

6. A Internet é a maior rede de 

computadores existente na atualidade, 

sendo destinada, exclusivamente, a 

estabelecer a conexão entre 

computadores denominados de 

servidores e clientes. 

 

7. Para que o usuário teste a conexão com 

a Internet, é suficiente abrir o Prompt 

de Comando do Windows 8, digitar o 

comando ping e pressionar a tecla Enter. 

Acerca dos sistemas de entrada, saída e 

armazenamento em arquiteturas de 

computadores, julgue os itens 8 a 10. 

8. CD-ROM, pendrive e impressora são 

exemplos de dispositivos de entrada e 

saída do tipo bloco. 

 

9. Quando um sistema usa um canal de 

acesso direto à memória (DMA), a CPU 

inicia a transferência, mas não a 

executa.  
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10. Os dispositivos de entrada e saída do 

tipo caractere utilizam operações 

bufferizadas a fim de otimizar o 

desempenho da transferência de dados. 

Julgue os itens 11 a 15, relativo aos 

aplicativos para edição de textos, planilhas 

e apresentações do ambiente Microsoft 

Office 2013. 

11. Em uma planilha do Excel 2013, ao se 

tentar inserir a fórmula =$a$3*(b3-c3), 

ocorrerá erro de digitação, pois as 

fórmulas devem ser digitadas com letras 

maiúsculas. 

 

12. Uma apresentação criada no PowerPoint 

2013 não poderá ser salva em uma 

versão anterior a esta, visto que a 

versão de 2013 contém elementos mais 

complexos que as anteriores.  

 

13. No Word 2013, ao se clicar, com o botão 

esquerdo do mouse, a seta no botão 

localizado na guia Página Inicial, 

grupo Fonte, serão mostradas opções 

para sublinhar um texto, tais como 

sublinhado duplo e sublinhado 

tracejado. 

 

14. Uma forma de realçar uma palavra, em 

um documento no Word 2013, é 

adicionar um sombreamento a ela; no 

entanto, esse recurso não está 

disponível para aplicação a um 

parágrafo selecionado. 

 

15. No canto esquerdo superior da janela 

inicial do Excel 2013, consta a 

informação acerca do último arquivo 

acessado bem como do local onde ele 

está armazenado. 

Acerca do sistema operacional Windows 8.1, 

julgue os itens 16 a 20. 

16. O Windows 8.1 é um sistema operacional 

com desempenho superior às versões 

anteriores devido ao fato de restringir a 

instalação de dois ou mais programas 

para a mesma finalidade como, por 

exemplo, navegadores de Internet. 

 

17. Por questões de segurança, a tela de 

logon do Windows 8.1 não pode ser 

personalizada. 

 

18. Situação hipotética: Um usuário do 

Windows 8.1 executou logoff para que 

outro usuário utilizasse o computador, 

sem, contudo, encerrar as tarefas que 

estava realizando. Assertiva: Nessa 

situação, depois que o segundo usuário 

liberar a máquina e o primeiro executar 

o logon novamente, os arquivos do 

primeiro usuário estarão da mesma 

forma como ele os deixou ao efetuar o 

logoff da primeira vez.  

 

19. Na tela inicial do Windows 8.1, ao se 

clicar um bloco com o botão direito do 

mouse, serão exibidas algumas opções, 

como, por exemplo, Desafixar da Tela 

Inicial e Desinstalar. 

 

20. Um dos recursos que se manteve no 

Windows 8.1, em relação às versões 

anteriores desse sistema operacional, é 

o de ocultar automaticamente a barra 

de tarefas. 

Com relação aos conceitos básicos e modos 

de utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados à 

Internet e à intranet, julgue os itens 21 a 24. 

21. Embora exista uma série de ferramentas 

disponíveis na Internet para diversas 

finalidades, ainda não é possível extrair 

apenas o áudio de um vídeo armazenado 

na Internet, como, por exemplo, no 

Youtube (http://www.youtube.com). 
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22. É correto conceituar intranet como uma 

rede de informações internas de uma 

organização, que tem como objetivo 

compartilhar dados e informações para 

os seus colaboradores, usuários 

devidamente autorizados a acessar essa 

rede. 

 

23. Cookies são arquivos enviados por alguns 

sítios da Internet aos computadores dos 

usuários com o objetivo de obter 

informações sobre as visitas a esses 

sítios; no entanto, o usuário pode 

impedir que os cookies sejam 

armazenados em seu computador. 

 

24. Embora os gerenciadores de downloads 

permitam que usuários baixem arquivos 

de forma rápida e confiável, essas 

ferramentas ainda não possuem recursos 

para que arquivos maiores que 100 MB 

sejam baixados. 

A respeito dos conceitos de organização, de 

segurança e de gerenciamento de 

informações, arquivos, pastas e programas, 

julgue os itens 25 a 29. 

25. No sistema Windows 8.1, os arquivos 

ocultos não ocupam espaço em disco. 

 

26. O programa Otimizar unidades, do 

Windows 8.1, além de organizar os 

arquivos no disco, tem o objetivo de 

melhorar o desempenho desse 

dispositivo de armazenamento. 

 

27. O tipo de um arquivo armazenado em 

disco e já definido não poderá ser 

alterado. 

 

28. Em geral, o tempo de duração para se 

transferir um arquivo compactado de 

um computador para outro ou para um 

dispositivo qualquer de armazenamento 

é superior ao tempo de transferência 

dos arquivos descompactados. 

 

29. No Explorador de Arquivos do Windows 

8.1, ao se clicar uma pasta com o botão 

direito do mouse, selecionar a opção 

Propriedades e depois clicar a aba 

Segurança, serão mostradas algumas 

opções de permissões para usuários 

autorizados como, por exemplo, 

Controle total, Modificar e Leitura. 

Acerca de serviços Internet para a 

plataforma Windows, julgue o item 30. 

30. O Microsoft Skype for Business oferece 

um serviço de comunicação, com 

recursos de mensagem instantânea e 

chamadas de áudio e vídeo, sem que 

haja a necessidade de carga operacional 

de software de servidor local. 
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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 E 

06 E 

07 E 

08 E 

09 C 

10 E 

11 E 

12 E 

13 C 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 C 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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