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SIMULADO – 170/360 

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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Em relação à segurança da informação julgue 

os itens a seguir: 

1. Os algoritmos de função hash, quando 

utilizados, garantem o princípio da 

disponibilidade.  

 

2. O phishing é um tipo de ataque de rede 

que tem como objetivo estabelecer uma 

conexão com um usuário desconhecido 

que se faz passar por outro usuário 

legítimo. 

 

3. Um firewall pode ser encontrado na 

forma de hardware ou software. 

Julgue os itens a seguir sobre os protocolos 

de comunicação em rede utilizados na 

Internet.  

4. O protocolo IP é o protocolo responsável 

pela identificação das máquinas 

conectadas na Internet e pelo 

encaminhamento correto dos dados 

entre elas.  

 

5. O protocolo responsável pelo transporte 

de informações entre páginas web é o 

WWW.  

 

6. O protocolo responsável pelo envio de 

email é o FTP.  

Com relação aos sistemas operacionais, 

julgue os itens a seguir: 

7. Conjunto de programas que gerenciam 

os recursos do computador.  

 

8. Conjunto de editores de textos e de 

planilhas eletrônicas para automação 

comercial.  

 

9. Conjunto de programas que faz a 

interface entre o usuário e o 

computador. 

Sobre a inserção de imagens na suíte 

BrOffice.org, julgue os itens a seguir: 

10. Não insere imagens do tipo .jpg.  

 

11. A imagem é referenciada a partir de 

links externos ou seja, ela não faz parte 

do documento. Dizemos nesse caso que 

a imagem é vinculada.  

 

12. Não insere imagens de documentos 

oriundos do MS-Word.  

Acerca da ferramenta Microsoft Office 

PowerPoint 2007 (configuração padrão), 

julgue os itens a seguir: 

13. Para reorganizar a ordem dos slides 

deve-se, na guia Slides, clicar no slide 

que deseja mover, clicar com o botão 

direito do mouse, selecionar a opção 

Enviar Para e digitar a posição que 

deseja alocar o slide.  

 

14. Para salvar uma apresentação de slide 

deve-se clicar no Botão do Microsoft 

Office, clicar em Arquivo e clicar na 

opção Gravar.  

 

15. Para excluir um slide deve-se, na guia 

Slides, clicar com o botão direito do 

mouse no slide a ser excluído e clicar em 

Excluir Slide no menu atalho. 

Sobre a memória RAM, julgue os itens a 

seguir: 

16. Armazena os dados de forma 

permanente.  

 

17. É uma memória não volátil, pois não 

perde os dados quando ocorre a 

interrupção de energia.  

 

18. É utilizada pelo processador para 

armazenar os dados que estão sendo 

utilizados no processamento.  
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Sobre a operação com arquivos no ambiente 

Windows 7 julgue os itens a seguir: 

19. Ao copiar e colar um arquivo, é criado 

uma duplicata do arquivo original, que 

pode ser modificada, 

independentemente do arquivo original.  

 

20. Pode ser utilizado os atalhos do teclado 

Ctrl+C (Copiar) e Ctrl+V (Colar) para 

copiar e colar arquivos.  

 

21. É possível copiar um arquivo, 

pressionando e mantendo pressionado o 

botão direito do mouse sobre o arquivo 

e, em seguida, arrastando o arquivo 

para o novo local. Ao soltar o botão do 

mouse, clicando em “Copiar aqui” 

presente no menu suspenso. 

Considerando o envio de de uma mensagem 

de e-mail julgue as afirmativas a seguir: 

22. O campo “Para” ("To") deve ser 

preenchido com o endereço de correio 

eletrônico, para o qual se deseja enviar 

a mensagem, sem preservar a 

privacidade do destinatário.  

 

23. O campo "CC" deve ser preenchido com 

o endereço de correio eletrônico, para o 

qual se deseja enviar uma cópia oculta 

da mensagem, preservando a 

privacidade do destinatário.  

 

24. O campo “CCO” ("BCC") deve ser 

utilizado e preenchido com o endereço 

de correio eletrônico, para o qual se 

deseja enviar uma cópia da mensagem, 

sem preservar a privacidade do 

destinatário.  

Sobre o Sistema Operacional Microsoft 

Windows 7 (configuração padrão), julgue os 

itens a seguir: 

25. O painel de controle é um recurso que 

permite alterar as configurações do 

Sistema Operacional. 

 

26. O WordPad é um editor de texto básico 

que está embutido no Sistema 

Operacional.  

 

27. O Paint é um editor de imagens e videos 

que está embutido no Sistema 

Operacional.  

Sobre o Microsoft Excel 2007, julgue os itens 

a seguir: 

28. No Excel, as fórmulas são equações que 

fazem cálculos sobre valores na 

planilha. 

 

29. Para iniciar uma fórmula é necessário 

digitar o sinal de igual. 

 

30. O sinal de operação “/” possui a função 

de multiplicar no Excel. 
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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 C 

05 E 

06 E 

07 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 C 

20 C 

21 C 

22 C 

23 E 

24 E 

25 C 

26 E 

27 C 

28 E 

29 E 

30 C 
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