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SIMULADO – 158/360 

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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A respeito de conceitos de Internet, serviços 

de busca e email, julgue os próximos itens.  

1. É possível incluir no Microsoft Outlook 

uma assinatura digital, que pode ser 

composta de texto, imagens e até uma 

imagem de assinatura manuscrita. Essa 

assinatura é utilizada para conferir os 

dados do usuário quando ele se 

identifica, mediante login, para acessar 

esse sistema de email. 

 

2. Em um sítio eletrônico, as várias páginas 

nele contidas estão necessariamente 

associadas a endereços de IP diferentes, 

que identificam páginas web distintas na 

rede mundial. 

 

3. Alguns sítios eletrônicos de busca, como 

o Google, permitem pesquisas por voz. 

Ao se acessar esse sítio, pode-se realizar 

uma busca, clicando-se o botão com o 

desenho de um microfone e, a seguir, 

falando-se o termo da busca próximo a 

um microfone conectado e instalado 

corretamente no computador. 

 

4. Em um sítio eletrônico como o Google, 

por exemplo, uma busca pelo termo 

atribuições do servidor público federal 

apresentará resultado igual àquele que 

seria obtido se, nessa busca, tal termo 

estivesse delimitado por aspas duplas. 

 

Considerando a figura anterior, que 

apresenta uma planilha em edição no 

LibreOffice Calc, julgue os itens a seguir.  

5. Para se copiar a planilha em um 

relatório em edição no LibreOffice 

Writer ou em uma apresentação no 

LibreOffice Impress, é suficiente 

selecioná-la, pressionar 

simultaneamente as teclas CTRL + C, 

clicar o local onde se deseja apresentá-

la, clicar Editar e, em seguida, clicar 

Colar. 

 

6. Para ajustar a célula E3 de modo que 

todo o conteúdo nela presente seja 

apresentado em uma única linha, é 

suficiente dar duplo clique entre os 

títulos das colunas E e F. 

 

7. Os arquivos criados no LibreOffice Calc 

não estão sujeitos à contaminação por 

vírus, mais frequente em arquivos do 

sistema operacional Windows. 

 

8. Devido a sua extensão ODS, a planilha da 

figura poderá ser aberta apenas em 

computadores que operem com sistema 

operacional Linux. 

 

9. A média da coluna Hoje da planilha pode 

ser calculada usando-se a seguinte 

fórmula: =MÉDIA(D4;D7). 

Com relação ao sistema operacional 

Windows, à edição de texto e à navegação na 

Internet, julgue os itens seguintes.  

10. O modo de navegação anônimo, 

disponibilizado no navegador Google 

Chrome, possibilita que o usuário 

navegue na Internet sem que as páginas 

por ele visitadas sejam gravadas no 

histórico de navegação. 

 

11. No Windows 8, o modo de suspensão, 

por meio do qual é possível manter o 
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computador em estado de baixo 

consumo de energia, possibilita o 

retorno rápido ao ponto do trabalho, 

sem apresentar risco de perda de dados. 

 

12. Para se editar um documento em 

formato PDF no Word 2013, é necessário 

que o documento seja composto 

exclusivamente de texto. 

Julgue os itens que se seguem, que dizem 

respeito ao armazenamento de dados em 

nuvem e a pragas virtuais. 

13. Rootkit é um tipo de praga virtual de 

difícil detecção, visto que é ativado 

antes que o sistema operacional tenha 

sido completamente inicializado. 

 

14. No SkyDrive, arquivos criados no pacote 

Microsoft Office podem ser diretamente 

manipulados em qualquer plataforma, 

sem a necessidade de instalação de 

aplicativos adicionais. 

Julgue os próximos itens, relativos ao 

Windows 8.  

15. A edição Enterprise inclui um driver de 

impressão interno, cuja função é 

possibilitar o uso de diversas 

impressoras pelos usuários sem a 

necessidade de download e instalação 

de drivers a partir de CDs ou dos sítios 

dos fabricantes. 

No que diz respeito ao Microsoft Exchange 

2010 e Sharepoint 2010, julgue os itens 

subsecutivos.  

16. Os recursos do Exchange 2010, que 

apresenta funcionalidade de 

arquivamento e retenção, com 

facilitação significativa no atendimento 

aos padrões de normas de 

administração, incluem arquivamento, 

pesquisa granular em várias caixas de 

correio, diretivas de retenção no nível 

de item e retenção legal instantânea. 

 

17. Em um sítio do SharePoint 2010, desde 

que o usuário tenha permissão, é 

possível criar lista, biblioteca, quadro 

de discussão, pesquisa, página ou sítio 

novos. 

A respeito do SQL Server 2012 Reporting 

Services e do Microsoft Office 2010, julgue os 

itens subsequente. 

18. O Word 2010 possui recurso para 

controle de versões. Na guia Revisão, 

localizada no grupo Acompanhamento, o 

usuário pode exibir um documento com 

a nova aparência depois que as 

alterações forem incorporadas. O modo 

de exibição Final mostra o documento 

com todas as alterações incorporadas no 

texto e sem controle de alterações à 

mostra. No entanto, todas as alterações 

controladas e todos os comentários que 

ainda não tiverem sido aceitos, 

rejeitados ou controlados permanecerão 

no documento.tes. 

Acerca da instalação de equipamentos de 

informática, julgue o item seguinte. 

19. Fases invertidas, subdimensionamento 

de condutores e diferenças na 

referência de voltagem, além de 

prejudicarem o funcionamento, podem 

danificar definitivamente alguns dos 

componentes de hardware. 

 

20. Recomenda-se que o estabilizador de 

voltagem situe-se próximo ao monitor 

de vídeo, pois, além de facilitar o 

manuseio desse equipamento, isso 

permite ao usuário perceber alertas 

quando das alterações de 

funcionamento dos sistemas a ele 

interligados. 
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21. Considera-se estabilizador do tipo no-

break o equipamento que, por ser 

dotado de circuitos de amplificação e 

retificação contra oscilações de 

voltagem, permite uma razoável 

proteção do equipamento, embora 

impossibilite a operação do mesmo na 

ausência de suprimento na rede de 

energia elétrica. 

 

22. Para se verificar o dimensionamento dos 

condutores pelo princípio da máxima 

capacidade de condução de corrente, 

deve-se conhecer a tensão de 

alimentação, o número de condutores 

carregados por eletroduto e a potência 

dos equipamentos a serem instalados. 

Com relação aos conceitos de redes de 

computadores, julgue os próximos itens. 

23. O armazenamento do arquivo de dados 

no computador e na nuvem é 

considerado um procedimento de 

backup. 

 

24. É possível, utilizando-se uma conexão 

VPN criptografada, acessar os dados da 

intranet do TCE/RS por meio da 

Internet. 

 

25. Utilizando-se os protocolos de segurança 

do firewall, pode-se criptografar um 

relatório editado no Word, a fim de 

enviá-lo por email de forma segura. 

 

26. A navegação segura na Internet, 

inclusive em redes sociais, depende, 

entre outros aspectos, dos 

procedimentos adotados pelo usuário, 

como, por exemplo, a atualização 

constante do antivírus instalado no 

computador e a utilização de firewall, 

procedimentos que contribuem para 

evitar a contaminação por vírus e 

worms, entre outras pragas virtuais. 

 

27. Os serviços de nuvem permitem que o 

usuário armazene seus arquivos 

pessoais, como fotos, músicas e vídeos, 

gratuitamente na Internet. 

 

Considerando a figura acima, que ilustra 

uma planilha em edição no Excel, e os 

sistemas operacionais e aplicativos dos 

ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue 

os itens subsecutivos. 

28. Para editar a referida planilha usando-

se o Calc, é necessário salvá-la na 

subpasta BrOffice na pasta arquivos de 

programas. 

 

29. Por meio do recurso de formatação 

condicional, é possível definir que todos 

os valores superiores a R$ 1.200.000,00 

apareçam na planilha na cor vermelha. 

 

30. O formato do texto Número do processo 

foi obtido mesclando-se as células A1 e 

A2. 
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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 E 

03 C 

04 E 

05 C 

06 E 

07 E 

08 E 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 C 

16 C 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 E 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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