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SIMULADO – 26/360 

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 ao sistema operacional Linux, 

ao editor de texto Microsoft Office Word 

2013 e ao programa de navegação Microsoft 

Internet Explorer 11, julgue os itens 1 a 4. 

1. O Internet Explorer 11 permite a 

abertura de arquivos com extensões htm 

e html armazenados localmente no 

computador. 

 

2. O sistema operacional Linux, embora 

seja amplamente difundido, está 

indisponível para utilização em 

computadores pessoais, estando o seu 

uso restrito aos computadores de 

grandes empresas. 

 

3. Para a rápida inserção de uma tabela em 

documento do Word 2013, é suficiente 

clicar com o botão direito do mouse 

sobre a área na qual a tabela será 

inserida; na lista disponibilizada, 

escolher a opção Inserir e, em seguida, 

clicar em Tabela. 

 

4. No leiaute de um mesmo documento do 

Word 2013, as páginas podem ter 

orientações diferentes. 

Com relação ao sistema operacional 

Windows e ao ambiente Microsoft Office, 

julgue os itens 5 a 7. 

5. Pelo Painel de Controle do Windows, é 

possível acessar mais rapidamente os 

ícones dos programas fixados pelo 

usuário ou dos programas que estão em 

uso. 

 

6. No PowerPoint 2010, ao selecionar a 

opção Salvar e Enviar no menu Arquivo 

e, em seguida, a opção Criar vídeo, o 

usuário poderá converter uma 

apresentação de eslaides em vídeo para 

publicação na Web ou em outras mídias 

e ajustar, se necessário, o tamanho do 

arquivo multimídia e a qualidade do 

vídeo. 

 

7. No Windows, ao se clicar a opção 

Esvaziar Lixeira, os arquivos são 

enviados para uma área de 

transferência, onde permanecerão por 

tempo definido pelo usuário, para que 

possam ser recuperados em caso de 

necessidade. 

No que diz respeito aos ambientes e 

aplicativos de acesso à Internet, julgue os 

itens 8 e 9. 

8. No Internet Explorer, uma página 

adicionada à barra de favoritos se 

tornará a homepage do usuário quando 

o navegador for aberto. 

 

9. Computação em nuvem é a forma de 

utilizar memória computacional e local 

de armazenamento de arquivos em 

computadores interligados à Internet, 

podendo esses arquivos ser acessados de 

qualquer lugar do mundo conectado a 

esta rede. 

Julgue os itens 10 a 15, relativos ao 

diagnóstico de problemas em estações de 

trabalho e à manutenção de computadores. 

10. No Windows Vista, para se verificar se o 

adaptador de rede está funcionando 

adequadamente, deve-se acessar, 

sequencialmente, o Painel de Controle, 

a opção Gerenciador de Dispositivos do 

Sistema de Manutenção e a opção 

Adaptadores de rede. 

 

11. anto em ações com fins corretivos 

quanto em ações com fins preventivos 

podem-se utilizar utilitários de sistema 

operacional, como o RegEdit e o MS-

Config, e softwares antivírus para a 

varredura de ameaças à segurança de 

computadores. 
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12. A criação de discos de recuperação de 

sistema é útil no caso de as instalações 

serem malsucedidas, mas não no caso de 

perda de arquivos causada por infecções 

de vírus ou malwares. 

 

13. A conta de administrador do sistema 

deve ser usada pelos membros da equipe 

de suporte e pelo usuário da máquina, 

para todas as ações necessárias para a 

manutenção da máquina. 

 

14. Como a instalação de plug-ins e 

complementos de instalação deve ser 

realizada automaticamente, de acordo 

com a orientação do sítio visitado, o 

nível de permissão no navegador deve 

ser mantido de inferior a médio. 

 

15. Somente os controles Active X 

originários de sítios conhecidos e 

confiáveis devem ser executados em um 

computador. 

Acerca do pacote Microsoft Office, julgue os 

itens 16 a 19. 

16. No Outlook, se a opção Com cópia oculta 

(Cco) estiver ativada durante a criação 

de uma nova mensagem de email, 

poderá ser efetuada a inserção de um ou 

mais endereços como destinatários, que 

receberão cópias do email com o 

conteúdo ocultado. 

 

17. Arquivos do PowerPoint salvos no 

formato de apresentação de eslaides 

(pps/ppsx) são, automaticamente, 

abertos no modo de exibição e, nessa 

condição, não podem ser editados. 

 

18. No Word, para que as orientações das 

páginas do documento se alternem 

entre retrato e paisagem, é necessário 

haver quebras de seções entre cada 

mudança de orientação. 

 

19. A função SOMASE, do Excel, executa a 

soma do conteúdo de células 

especificadas em um intervalo segundo 

um critério ou uma condição. 

A respeito dos conceitos básicos de Internet 

e intranet, protocolos, ferramentas e 

aplicativos, julgue os itens 20 a 24. 

20. Mensagens baixadas por meio da 

utilização do protocolo IMAP não são 

apagadas automaticamente do servidor, 

devido ao fato de esse protocolo 

disponibilizar ao usuário mecanismos 

adicionais para manipular as caixas de 

correio e suas mensagens diretamente 

no servidor. 

 

21. Diferentemente do HTTP, o protocolo de 

transferência de arquivos (FTP) utiliza 

duas conexões paralelas em portas 

distintas com o servidor: uma porta para 

a conexão de controle e outra para a 

conexão que viabiliza a transferência de 

dados. 

 

22. A implementação do protocolo HTTPS é 

realizada introduzindo-se uma nova 

camada no modelo TCP/IP (camada 

SSL/TLS), posicionada entre as camadas 

de transporte e de rede. 

 

23. Navegador web é um programa que 

habilita o usuário para interagir com 

documentos HTML hospedados em 

servidores que respondem ao protocolo 

HTTP e(ou) ao HTTPS. 

 

24. Entre os sistemas utilizados no 

ordenamento dos links na página de 

resultados de buscas realizadas no 

Google inclui-se o PageRank, sistema 
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que se baseia em algoritmos que 

avaliam a relevância dos links. 

Os itens 25 e 26, que abordam 

procedimentos de informática e conceitos de 

Internet e intranet, apresenta uma situação 

hipotética, seguida de uma assertiva a ser 

julgada. 

25. Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se 

deparou com inúmeros aplicativos 

abertos em seu computador de trabalho, 

o que deixava sua máquina lenta e 

sujeita a travamentos frequentes. Ele 

constatou, ainda, que somente um 

desses aplicativos era necessário para a 

execução de suas atividades. Nessa 

situação, para melhorar o desempenho 

do seu computador, Daniel deve utilizar 

um aplicativo de antivírus instalado 

localmente, para eliminar os aplicativos 

que estiverem consumindo recursos 

além do normal. 

 

26. A área administrativa do INSS informou 

a todos os servidores públicos lotados 

nesse órgão que o acesso a determinado 

sistema de consulta de dados cadastrais 

seria disponibilizado por meio da 

Internet, em substituição ao acesso 

realizado somente por meio da intranet 

do órgão. Nessa situação, não haverá 

similaridade entre os sistemas de 

consulta, porque sistemas voltados para 

intranet, diferentemente dos voltados 

para Internet, não são compatíveis com 

o ambiente web. 

Acerca de aplicativos para edição de textos 

e planilhas e do Windows 10, julgue o item 

27 

27. No explorador de arquivos do Windows 

10, é possível fixar as pastas favoritas na 

funcionalidade acesso rápido, que lista, 

além das pastas fixadas, as usadas com 

frequência e também os arquivos usados 

recentemente. 

Acerca de aplicativos para edição de textos 

e planilhas e do Windows 10, julgue os itens 

28 e 29. 

28. Situação hipotética: Elisa recebeu a 

tarefa de redigir uma minuta de texto a 

ser enviada para sua chefia superior, 

com a condição de que todos os 

servidores do setor pudessem colaborar 

com a redação da minuta, ficando Elisa 

encarregada de consolidar o documento 

final. Após digitar a primeira versão do 

documento, Elisa compartilhou o 

respectivo arquivo, a partir de sua 

estação de trabalho. Todos realizaram a 

edição do texto no mesmo arquivo por 

meio do LibreOffice Writer com a função 

Gravar alterações ativada. Assertiva: 

Nessa situação, quando da revisão final 

do texto, Elisa terá acesso a diversas 

informações, tais como: tipo de 

alteração, data e hora da alteração e 

autor da alteração. 

 

29. Situação hipotética: Fábio, servidor do 

INSS, recebeu a listagem dos cinco 

últimos rendimentos de um pensionista 

e, para que fosse calculada a média 

desses rendimentos, ele inseriu os dados 

no LibreOffice Calc, conforme planilha 

mostrada abaixo. 

 

Assertiva: Nessa situação, por meio da 

fórmula =MED(A1:A5;5), inserida na 
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célula A6, Fábio poderá determinar 

corretamente a média desejada. 

Com relação a informática, julgue o item 30. 

30. A infecção de um computador por vírus 

enviado via correio eletrônico pode se 

dar quando se abre arquivo infectado 

que porventura esteja anexado à 

mensagem eletrônica recebida.   
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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 E 

04 C 

05 E 

06 C 

07 E 

08 E 

09 C 

10 C 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 C 

19 C 

20 C 

21 C 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 C 

29 E 

30 C 
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