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SIMULADO – 20/360 

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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Com relação aos conceitos básicos e modos 

de utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados à 

Internet, julgue o item 1. 

1. Na Internet, existem ferramentas que 

otimizam a tarefa de manipular 

arquivos, como o Google Docs, que 

permite o armazenamento online e o 

compartilhamento de arquivos, 

dispensando a necessidade, por 

exemplo, de um usuário enviar um 

mesmo arquivo por email para vários 

destinatários. 

Julgue os itens 2 a 5, relativos ao sistema 

operacional Windows 8 e à edição de textos 

no ambiente Microsoft Office 2013. 

2. No Word 2013, entre as opções de 

colagem disponibilizadas no botão 

Colar, localizado na guia Página Inicial, 

encontra-se a opção Mesclar 

Formatação. 

 

3. O sistema operacional Windows 8 

demanda poucos requisitos de hardware 

para ser instalado, podendo ser 

executado, por exemplo, em 

computadores com 128 MB de RAM e 

espaço livre em disco de 1 GB. 

 

4. No Windows 8, para se desbloquear uma 

tela protegida e passar para a página de 

logon, é suficiente pressionar qualquer 

tecla. 

 

5. No Word 2013, é possível definir uma 

fonte padrão para ser utilizada somente 

no documento em edição. 

Acerca dos conceitos de redes de 

computadores, aplicativos e procedimentos 

de Internet, julgue os itens 6 e 7. 

6. No catálogo de endereços das versões 

mais recentes do Mozilla Thunderbird, 

não se pode inserir dois usuários com o 

mesmo email. 

 

7. Ao realizar uma pesquisa na Internet, o 

Google distingue palavras digitadas em 

maiúsculas daquelas digitadas em 

minúsculas no texto a ser pesquisado. 

Com relação ao gerenciamento de arquivos e 

segurança da informação, julgue os itens 8 e 

9. 

8. Enquanto estiver conectado à Internet, 

um computador não será infectado por 

worms, pois este tipo de praga virtual 

não é transmitido pela rede de 

computadores. 

 

9. O Windows disponibiliza recursos que 

permitem selecionar simultaneamente 

vários arquivos de mesma extensão e 

executar operações comuns envolvendo 

esses arquivos, como, por exemplo, 

excluir e imprimir. 

Julgue os itens 10 a 13, relativos ao sistema 

operacional Windows 8, ao Microsoft Office 

Excel 2013 e ao programa de navegação 

Microsoft Internet Explorer 11. 

10. No Excel 2013, o ponto e vírgula (;) 

presente na fórmula =SOMA(F10;F20) 

indica que todos os valores 

compreendidos entre as células F10 e 

F20 devem ser somados. 

 

11. Por ser considerado um navegador 

seguro, o Internet Explorer 11 não 

permite a navegação na Internet em 

computadores conectados via redes sem 

fio. 

 

12. Em uma janela do sistema operacional 

Windows, podem-se encontrar 

informações de uma imagem e de um 

documento de texto, e também de um 

programa que esteja em execução. 
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13. Na tela Iniciar do Windows 8, são 

exibidos menus ocultos ao se apontar 

com o mouse para o canto direito 

inferior da tela. 

Acerca de sítios de busca e pesquisa na 

Internet, de gerenciamento de arquivos e de 

aplicativos para segurança, julgue os itens 

14 a 16. 

14. Os arquivos ocultos são arquivos de 

sistemas que só podem ser manipulados 

pelo Windows 8; por sua vez, os arquivos 

de usuários não podem ser configurados 

como ocultos a fim de evitar que usuário 

não autorizado os visualize. 

 

15. A utilização de firewalls em uma rede 

visa impedir acesso indevido dentro da 

própria rede e também acessos oriundos 

da Internet. 

 

16. Entre as funcionalidades do sítio de 

busca Google, encontra-se a de permitir 

a pesquisa de temas de interesse em 

livros de domínio público. 

Com relação ao sistema operacional 

Windows e ao ambiente Microsoft Office, 

julgue os itens 17 a 21. 

17. No MS Office, o uso da ferramenta Pincel 

de Formatação permite copiar a 

formatação de um parágrafo do 

documento em edição e aplicá-la a 

outro parágrafo. 

 

18. No MS Excel, as referências relativas são 

fixas e identificadas pelo símbolo $. 

 

19. A forma de organização dos dados no 

disco rígido do computador é chamada 

de sistema de arquivos, como, por 

exemplo, o NTFS e o FAT32. 

 

20. A restauração do sistema Windows é 

uma opção para formatação completa e 

irreversível do disco rígido do 

computador; nesse caso, é necessária, 

em seguida, uma nova instalação do 

sistema operacional. 

 

21. No MS Word, a atribuição de estilos a 

títulos de seções do documento em 

edição permite a geração automática e 

padronizada de numeração e 

formatação. 

Acerca do uso de ferramentas para acesso à 

Internet, julgue os itens 22 a 25. 

22. A opção que permite excluir o histórico 

de navegação dos browsers apaga da 

memória do computador todos os 

arquivos que tiverem sido baixados da 

Web e armazenados no computador. 

 

23. Os cookies são vírus de computador 

instalados automaticamente quando se 

acessa uma página web. 

 

24. Firewall é um recurso utilizado para 

restringir alguns tipos de permissões 

previamente configuradas, a fim de 

aumentar a segurança de uma rede ou 

de um computador contra acessos não 

autorizados. 

 

25. No navegador Internet Explorer, a opção 

Bloqueador de Pop-ups possibilita que se 

impeça a abertura de novas guias. 

Com relação à instalação de impressoras em 

computadores, julgue o item 26. 

26. O funcionamento das impressoras 

independe de cabo de alimentação de 

energia elétrica, já que sua fonte de 

energia advém do computador a que 

estiverem conectadas. 
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Acerca de arquitetura de computadores, 

julgue os itens 27 a 29. 

27. A RAM tem como uma de suas 

características o fato de ser uma 

memória não volátil, ou seja, se o 

fornecimento de energia for 

interrompido, seus dados permanecem 

gravados. 

 

28. Uma vez que já está integrado ao 

ambiente Windows, o Skype for Business 

dispensa instalação, necessitando 

apenas de configuração. 

 

29. Uma grande vantagem do serviço 

oferecido pelo One Drive for Business é 

a possibilidade de sincronização e 

compartilhamento de arquivos tanto 

corporativos quanto pessoais, desde que 

estejam armazenados no One Drive. 

Ferramentas de firewall são amplamente 

utilizadas em redes de computadores, de 

maneira a permitir ou negar determinado 

fluxo de pacotes. Com relação a firewall 

convencional de rede, julgue o item 30. 

30. Um firewall é incapaz de fazer 

roteamento. 
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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 C 

03 E 

04 C 

05 C 

06 E 

07 E 

08 E 

09 C 

10 E 

11 E 

12 C 

13 C 

14 E 

15 C 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 C 

22 E 

23 E 

24 C 

25 E 

26 E 

27 E 

28 E 

29 E 

30 E 
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