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SIMULADO – 182/360 

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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Os julgue os itens sobre as teclas de atalho 

do navegador Internet Explorer 9 

(Configuração Padrão – Idioma Português 

Brasil). 

1. As teclas Ctrl+H são utilizadas para abrir 

os favoritos. 

 

2. As teclas Ctrl+Tab são utilizadas para 

alternar entre as guias. 

 

3. As teclas Alt+L são utilizadas para 

localizar um conteúdo em uma página. 

Sobre os componentes de hardware, julgue os 

itens a seguir. 

4. O monitor de vídeo é considerado um 

dispositivo de entrada pela 

característica de exibir os resultados 

processados pelo computador. 

 

5. Pratos, braços dinâmicos e transponders 

são partes internas de um disco rígido. 

 

6. O processador é o componente de 

hardware responsável por processar 

dados e transformar em informações. 

Um sistema operacional pode ser definido 

como um conjunto de programas 

especialmente feitos para a execução de 

várias tarefas, entre as quais servir de 

intermediário entre o utilizador e o 

computador. Um sistema operacional tem 

também como função gerir todos os 

periféricos de um computador. Julgue os 

itens a seguir sobre os sistemas operacionais 

Linux e Windows. 

7. O Windows é o software livre mais 

comumente encontrado nos 

computadores, ao contrário do Linux 

que se configura como um software 

proprietário. 

 

8. Ambos os sistemas operacionais são 

multiusuários. 

 

9. No ambiente Windows, não é possível 

manter duas ou mais versões do mesmo 

arquivo armazenadas em locais 

diferentes. 

Julgue os itens sobre a ferramenta Microsoft 

Office Word 2007 (configuração padrão). 

10. Para adicionar uma lista numerada em 

um documento deve-se utilizar o 

recurso marcadores que está localizado 

no grupo Parágrafo da guia Início. 

 

11. O recurso de criar letras pequenas acima 

da linha do texto é denominado 

sobrescrito. 

 

12. O recurso de colorir o plano de fundo 

atrás do texto ou parágrafo selecionado 

é denominado preenchimento. 

 

13. O recurso de espaçamento entre linhas 

está localizado no grupo Estilo da guia 

Início. 

 

14. O recurso caixa de texto está localizado 

no grupo Texto da guia Inserir. 

 

15. O recurso ortografia e gramática está 

localizado no grupo Revisão de Texto da 

guia Revisão. 

Julgue os itens sobre teclas de atalho no 

Sistema Operacional Microsoft Windows 10 

(Configuração Padrão – Idioma Português 

Brasil). 

16. F6 é utilizado para renomear o item 

selecionado. 

 

17. Ctrl+Esc é utilizado para abrir o 

gerenciador de tarefas. 
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18. Alt+Enter é utilizado para exibir as 

propriedades do item selecionado. 

Julgue os itens sobre a ferramenta Microsoft 

Office Excel 2007 (configuração padrão). 

19. O assistente para criação de tabelas 

dinâmicas está disponível no grupo 

Tabelas da guia Dados. 

 

20. O recurso Proteger Planilha está 

disponível no grupo Alterações da guia 

Exibição. 

 

21. O recurso que permite adicionar formas 

como retângulos e círculos está 

disponível no grupo Ilustrações da guia 

Inserir. 

 

22. A função SOMA é utilizada para somar 

todos valores as células especificadas 

por um determinado critério ou 

condição. 

 

23. A função TRUNCAR arredonda um 

número até uma quantidade 

especificada de dígitos. 

 

24. A função INT arredonda um número para 

baixo até o número inteiro mais 

próximo. 

Observe a planilha produzida com o 

Microsoft Office Excel 2007 (configuração 

padrão) e julgue os itens. 

 

25. Se na célula B7 for inserida a fórmula 

=SOMA(B2;E2) o resultado será 2.000. 

 

26. Se na célula C7 for inserida a fórmula 

=MÍNIMO(B5;E5) o resultado será 0. 

 

27. Se na célula D7 for inserida a fórmula 

=SE(E5>E4;C2;C5) o resultado será 200. 

Sobre as funcionalidades do navegador 

Google Chrome, julgue as afirmações abaixo. 

28. O usuário pode optar por fixar a guia à 

esquerda caso não deseje que ela 

apareça cada vez em um local diferente. 

Para isso, deve clicar na guia com o 

botão direito do mouse e selecionar 

Marcar guia. Após essa operação, ela 

ficará menor e exibirá apenas o ícone do 

site. 

 

29. O Modo de Navegação Anônima permite 

ao usuário navegar na Web sem salvar 

determinadas informações, tais como: 

páginas visitadas, downloads efetuados, 

cookies recém-obtidos. 

 

30. Para visualizar arquivos de texto, como 

pdf e txt diretamente no Google 

Chrome, o usuário pode arrastar o 

arquivo da área de trabalho ou da pasta 

do computador e soltar sobre a janela 

do Google Chrome.  
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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 C 

03 E 

04 E 

05 E 

06 C 

07 E 

08 C 

09 E 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 E 

23 E 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 C 
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