
 

www.acasadosimulado.com.br 

1       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 188/360 



 

www.acasadosimulado.com.br 

2       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 188/360 

 

SIMULADO – 188/360 

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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Julgue os itens referentes aos navegadores. 

1. É um tipo de software que permite 

acessar à Internet. 

 

2. Usam o protocolo HTML para solicitar 

dados. 

 

3. Solicitam as informações para um 

servidor, por meio de um endereço. 

Acerca do Microsoft Word 2010 

(configuração padrão) julgue os itens a 

seguir. 

4. É possível numerar páginas de forma 

diferente em seções diferentes de um 

documento. 

 

5. Pode-se usar formatos de numeração 

diferentes em diferentes partes de um 

documento. 

 

6. Para usar numeração diferente em 

seções diferentes de um documento é 

precisa garantir que as seções estejam 

vinculadas. 

Sobre o MS-Word 2007, julgue os itens a 

seguir. 

7. No MS-Word 2007 o Grupo “Fonte”, 

“Estilo”, “Área de Transferência” e 

“Edição” contém conjuntos de 

comandos relacionados que estão 

exibidos na Guia “Layout de Texto”. 

 

8. No grupo “Fonte”, alternam-se os 

recursos “Maiúsculas e Minúsculas” por 

meio da tecla de atalho “Shift + F 

 

9. A Barra de Ferramentas de Acesso 

Rápido é um recurso disponível no MS-

Word 2007, normalmente acima da 

“Faixa de Opções” e que contém 

comandos como “Salvar”, “Desfazer e 

Repetir” ou “Refazer” bem como 

permite a inclusão de outros comandos. 

 

10. Alterna-se o efeito de texto “Negrito”, 

“Itálico” ou “Sublinhado” por meio da 

tecla de atalho “Crtl + N” ou “Ctrl + 

Shift + N” quando pressionada repetidas 

vezes, até que se consiga o efeito 

desejado. 

Sobre o mecanismo do Windows de restaurar 

a partir de um ponto de restauração do 

sistema, julgue os itens a seguir. 

11. Esse mecanismo reverte o computador 

para um ponto anterior no tempo, 

chamado de ponto de restauração do 

sistema. 

 

12. Os pontos de restauração são gerados, 

apenas, quando você instala um novo 

aplicativo, driver ou atualização do 

Windows. 

 

13. A restauração, quando realizada com 

sucesso, não afeta seus arquivos 

pessoais, mas remove os aplicativos, os 

drivers e as atualizações instaladas após 

a criação do ponto de restauração. 

 

14. A restauração do sistema é um processo 

irreversível. 

Sobre os conceitos de segurança, vírus e 

ataques a computadores, julgue os itens a 

seguir. 

15. A criptografia assimétrica utiliza uma 

chave única, que é usada para cifrar e 

decifrar mensagens. Já a criptografia 

simétrica emprega um par de chaves, 

sendo uma privada e uma pública, que 

são usadas para cifrar e decifrar as 

mensagens, respectivamente. 

 

16. Engenharia social é o termo usado para 

designar práticas utilizadas a fim de se 
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obter informações sigilosas ou 

importantes de empresas, usuários e 

sistemas de informação, explorando a 

confiança das pessoas para enganá-las. 

 

17. São conhecidos como spammers os 

responsáveis pelo envio de diversas 

mensagens não solicitadas para muitos 

usuários. No entanto, o termo spam é 

empregado apenas para as mensagens 

enviadas por meio de um correio 

eletrônico, não envolvendo, portanto, 

as mensagens veiculadas em outros 

meios como blogs, fóruns e redes 

sociais. 

Julgue os itens a seguir considerando o 

aplicativo Microsoft Outlook 2016, versão 

para área de trabalho. 

18. Um grupo de contatos é um conjunto de 

endereços de e-mail criado para enviar 

mensagens de e-mail para todos os 

elementos desse grupo de uma só vez. 

 

19. O usuário pode responder a uma 

mensagem de e-mail com uma 

solicitação de reunião, com campos para 

determinar, por exemplo, local, hora de 

início, hora de término e se a reunião 

deve durar o dia inteiro. 

 

20. O filtro de lixo eletrônico verifica 

automaticamente as mensagens 

recebidas. O usuário pode adicionar 

endereços de e-mail ao filtro, porém, 

não lhe é permitido adicionar domínios, 

fato que poderia reduzir a quantidade 

de lixo eletrônico recebido. 

Julgue os itens a seguir referentes à internet 

e intranet. 

21. Intranet, rede mundial de computadores 

que liga usuários de todo mundo. 

 

22. Internet, rede mundial de computadores 

que oferece vários tipos de serviços 

como: download, ftp. 

 

23. Intranet, rede local de computadores 

que liga usuários de uma mesma 

empresa. 

 

24. Internet, rede local de computadores 

que possibilita a comunicação de 

usuários de uma mesma empresa. 

Com relação às fórmulas disponíveis no 

Microsoft Office Excel 2016, versão para 

área de trabalho, julgue os itens a seguir. 

25. A função MAIÚSCULA(texto) converte a 

cadeia de texto em maiúsculas e a 

função ARRUMAR(texto) converte a 

cadeia de texto em minúsculas, 

mantendo apenas a primeira letra 

maiúscula. 

 

26. A função SOMA(núm1; núm2) soma dois 

números. Já a função 

SOMAINTERVALO(núm1:núm2) soma 

todos os números em um intervalo de 

células. 

 

27. A função CONVERTER(núm; de_unidade; 

para_unidade) converte um número de 

um sistema de medidas para outro. 

Julgue os itens a respeito de organização e 

gerenciamento de informações, arquivos, 

pastas e programas apresentados a seguir. 

28. Arquivos de imagens JPEG quando 

compactados sofrem uma redução de 

aproximadamente 80% do tamanho da 

coleção original de imagens.  

 

29. Se houver mais de um programa no 

computador capaz de abrir um tipo de 

arquivo, um programa será definido 

como o padrão pelo sistema ou usuário. 
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30. Bibliotecas são repositórios que contêm 

fisicamente arquivos que estão na 

mesma estrutura hierárquica de 

diretórios. 
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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 E 

03 C 

04 C 

05 C 

06 E 

07 E 

08 C 

09 C 

10 E 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 E 

18 C 

19 C 

20 E 

21 E 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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