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SIMULADO – 2/360 

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


 

www.acasadosimulado.com.br 

3       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 2/360 

Com relação à instalação de softwares nos 

sistemas operacionais Windows e Linux, 

julgue o item 1. 

1. O Windows não permite que a instalação 

de programas seja realizada a partir de 

unidades removíveis como pen drivers. 

No que se refere ao programa Microsoft 

PowerPoint 2013 e ao sistema operacional 

Windows 7, julgue os itens 2 a 6. 

2. As teclas de atalho Ctrl+N, quando 

pressionadas simultaneamente no 

PowerPoint 2013, adicionam um novo 

slide. 

 

3. No PowerPoint 2013, é possível usar 

vários slides mestres em uma 

apresentação. 

 

4. Para que o usuário possa utilizar o painel 

de anotações do PowerPoint 2013, isto 

é, a caixa que aparecerá abaixo de cada 

slide, ele deverá clicar o botão 

Anotações, que aparecerá quando o 

usuário mover o ponteiro do mouse para 

o lado superior direito da janela do 

PowerPoint. 

 

5. No Windows 7, ao clicar, com o botão 

direito do mouse, sobre a área de 

trabalho, selecionar Classificar Por e 

escolher a opção correspondente, é 

possível organizar os ícones em ordem 

alfabética. 

 

6. No Windows 7, quando um arquivo é 

excluído de um pen drive, ele é enviado 

para a Lixeira, podendo ser recuperado. 

Com relação a vírus, worms, pragas virtuais, 

aplicativos para segurança e procedimentos 

de backup, os itens 7 a 10. 

7. O anexo de um e-mail recebido de um 

amigo não consiste em um meio de 

propagação de Cavalo de Troia, pois se 

trata de mensagem de pessoa 

conhecida. 

 

8. Um ataque de phishing consiste, por 

exemplo, em enviar um e-mail com 

conteúdo falso, com links que apontem 

para páginas também falsas, no intuito 

de coletar informações privativas, como 

CPF e senhas. 

 

9. Mesmo que um hacker use nome de 

usuário e senha válidos para acessar o 

sistema, um firewall conseguirá 

detectá-lo por ser um equipamento bem 

robusto. 

 

10. Existem diversos softwares que 

permitem agendar tanto os backups de 

arquivos pessoais quanto os de arquivos 

de sistemas. 

Julgue os itens 11 e 12, relativo a conceitos 

de informática e ao sistema operacional 

Windows 8. 

11. No Windows 8, apenas os arquivos 

localizados nas pastas Documentos, 

Músicas, Imagens, Vídeos e Área de 

Trabalho e os arquivos do OneDrive 

disponíveis offline no computador 

podem ser copiados pelo Histórico de 

Arquivos.  

 

12. Para fechar um aplicativo no Windows 8, 

é suficiente utilizar o atalho constituído 

pelas teclas Ctrl+F4. 

Acerca da edição de textos, planilhas e 

apresentações no ambiente Microsoft Office 

2013, julgue os itens 13 a 19.  

13. No Excel 2013, a fórmula 

=RAIZ(SOMA(C5:C15)) apresenta um erro 

de recursividade, ou seja, uma função 

não pode ser adicionada dentro de outra 

função. 
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14. No Word 2013, as barras de ferramentas, 

que foram projetadas para ajudar o 

usuário a encontrar rapidamente os 

comandos necessários para o 

cumprimento de sua tarefa, podem 

permanecer de forma oculta, 

dependendo da configuração do 

aplicativo. 

 

15. Em uma tabela produzida no Word 2013, 

por meio do botão Bordas, localizado na 

guia Design, em Ferramentas de Tabela, 

é possível inserir diversos tipos de 

bordas, como, por exemplo, borda 

inferior, borda superior e borda 

diagonal, desde que o texto esteja 

selecionado. 

 

16. No Excel 2013, as células, assim como as 

planilhas, podem receber nomes, que 

poderão ser utilizados durante a 

referenciação.  

 

17. No PowerPoint 2013, é possível salvar 

um arquivo no formato de Apresentação 

de Slides do PowerPoint, o qual possuirá 

a extensão ppsx. 

 

18. Em uma célula vazia do Excel, se for 

informada a fórmula =MÁXIMO(1; 

MOD(17;5)) e pressionada a tecla Enter, 

o resultado que aparecerá na célula é o 

valor 2. 

 

19. É possível, pelo próprio Word 2013, 

converter um arquivo de versões 

anteriores do Word para que possam ser 

utilizados os recursos novos da versão 

2013. 

Sobre ataques à segurança da informação e 

mecanismos de proteção e autenticação, 

julgue, como CERTO ou ERRADO, os itens 20 

e 21. 

20. Uma Autoridade Certificadora 

responsável pela emissão de um 

certificado digital não é responsável por 

publicar informações sobre certificados 

que não são mais confiáveis. 

 

21. Um exemplo de ataque por força bruta 

(brute force) seria adivinhar, por 

tentativa e erro, um nome de usuário e 

senha, por exemplo, e, assim, executar 

processos e acessar sites, computadores 

e serviços em nome e com os mesmos 

privilégios desse usuário. 

Utilizando os conhecimentos relacionados a 

Intranets e a Internet e os protocolos 

envolvidos nessas tecnologias, julgue, como 

CERTO ou ERRADO, os itens 22 a 24. 

22. O Mecanismo de segurança WEP (Wired 

Equivalent Privacy) é o mecanismo mais 

recomendado em intranets sem fio, 

devido aos seus recursos de segurança. 

 

23. O protocolo DHCP é o Protocolo de 

configuração dinâmica de endereços de 

rede. É um serviço utilizado para 

atualizar as configurações de rede. 

 

24. Um endereço de IPv4 possui 128 bits. 

Considerando o Navegador Google Chrome, 

em sua instalação padrão na Versão 59 em 

português, para o Sistema Operacional 

Windows 7, julgue, como CERTO ou ERRADO, 

os itens 25 e 26. 

25. É possível ir para a barra de endereço 

através do atalho F6 no Chrome.  

 

26. Pode-se verificar a versão atualmente 

instalada do Chrome pelo menu do canto 

superior direito selecionando “Ajuda” e 

depois “Sobre o Google Chome”. 

Considerando o sistema operacional 

Windows 7, suas principais ferramentas e 
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conceitos ligados a seu uso, julgue, como 

CERTO ou ERRADO, os itens 27 a 29. 

27. As partições do sistema de arquivos 

FAT32 são limitadas em tamanho para 

um máximo de 4GB. 

 

28. O Gerenciador de Tarefas do Windows 7 

pode ser aberto pelas teclas de atalho 

Ctrl + Shift + Esc 

 

29. A ferramenta Desfragmentador de Disco 

que realiza a limpeza de arquivos que o 

sistema não mais precisará é 

disponibilizada por padrão pelo 

Windows 7. 

A respeito dos conceitos relacionados aos 

protocolos de correio eletrônico, julgue, 

como CERTO ou ERRADO, o item 30. 

30. O IMAP não aceita mensagens de saída 

para transporte até o destino, somente 

entrega a correspondência eletrônica de 

entrada. 
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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 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 C 

20 E 

21 C 

22 E 

23 C 

24 E 

25 C 

26 C 

27 E 

28 C 

29 E 

30 E 
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