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SIMULADO – 32/360 

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 à informática, julgue os itens 1 

a 4. 

1. Na Internet, os endereços IP (Internet 

Protocol) constituem recursos que 

podem ser utilizados para identificação 

de microcomputadores que acessam a 

rede. 

 

2. Em um texto ou imagem contido em 

eslaide que esteja em edição no 

programa Libre Office Impress, é 

possível, por meio da opção Hyperlink, 

criar um link que permita o acesso a uma 

página web. 

 

3. Para se editar o cabeçalho de um 

documento no Writer, deve-se clicar o 

topo da página para abrir o espaço para 

edição. Por limitações técnicas desse 

editor de textos, não é possível colar 

textos ou imagens nesse espaço. 

 

4. A ferramenta OneDrive do Windows 10 é 

destinada à navegação em páginas web 

por meio de um browser interativo. 

Com relação ao sistema operacional 

Windows 7 e ao Microsoft Office 2013, julgue 

os itens 5 a 11. 

5. No Word 2013, a opção Controlar 

Alterações, disponível na guia Exibição, 

quando ativada, permite que o usuário 

faça alterações em um documento e 

realize marcações do que foi alterado no 

próprio documento. 

 

6. No Microsoft Outlook 2013, desde que 

configurado adequadamente, um e-mail 

excluído acidentalmente pode ser 

recuperado, mesmo depois de a pasta 

Itens Excluídos ter sido esvaziada. 

 

7. O Windows 7, por meio dos recursos de 

pesquisa, permite que o usuário, em um 

computador, localize arquivos e pastas 

armazenados em outros computadores a 

ele conectados. 

Acerca dos conceitos e das tecnologias 

relacionados à Internet, ao Internet Explorer 

8 e à segurança da informação, julgue os 

itens 8 a 11. 

8. O Modo de Exibição de Compatibilidade 

do Internet Explorer 8, quando ativado, 

faz que páginas web desenvolvidas a 

partir de versões anteriores ao Internet 

Explorer 8 sejam exibidas como se 

estivessem usando uma versão mais 

recente do navegador. 

 

9. Os protocolos de comunicação SSH e 

TELNET garantem comunicação segura, 

uma vez que os dados são criptografados 

antes de serem enviados. 

 

10. O principal protocolo que garante o 

funcionamento da Internet é o FTP, 

responsável por permitir a transferência 

de hipertexto e a navegação na Web. 

 

11. A alça de preenchimento do Excel é 

utilizada para somar valores numéricos 

contidos em um conjunto de células 

selecionadas pelo usuário. 

A respeito da Internet e suas ferramentas, 

julgue os itens 12 a 16. 

12. O Internet Explorer é um navegador 

oferecido gratuitamente pela Microsoft 

junto ao sistema operacional Windows e 

que, por ser de código aberto, pode ser 

instalado em qualquer computador. 

 

13. Malwares são mecanismos utilizados 

para evitar que técnicas invasivas, como 

phishing e spams, sejam instaladas nas 

máquinas de usuários da Internet. 

 

14. Switchs e roteadores são equipamentos 

utilizados para definir a origem e o 
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destino de pacotes de dados que 

trafegam entre máquinas de usuários ou 

de servidores e podem ser utilizados 

para interligar várias redes de 

computadores entre si. 

 

15. O TCP/IP, conjunto de protocolos 

criados no início do desenvolvimento da 

Internet, foi substituído por protocolos 

modernos, como o WiFi, que permitem 

a transmissão de dados por meio de 

redes sem fio. 

 

16. Integridade, confidencialidade e 

disponibilidade da informação, 

conceitos fundamentais de segurança da 

informação, são adotados na prática, 

nos ambientes tecnológicos, a partir de 

um conjunto de tecnologias como, por 

exemplo, criptografia, autenticação de 

usuários e equipamentos redundantes. 

Com relação às ferramentas e às 

funcionalidades do ambiente Windows, 

julgue os itens 17 a 20. 

17. Por meio da tecla Windows, é possível 

acessar diretamente algumas 

funcionalidades do ambiente Windows. 

Essa opção no teclado permite ações 

rápidas quando associada 

simultaneamente a outras teclas, por 

exemplo, se associada à tecla E, acessa-

se o Windows Explorer; se à tecla D, 

visualiza-se a Área de Trabalho.  

 

18. No Microsoft Word, o recurso Localizar e 

substituir permite encontrar palavras 

em um documento e substituir por 

outras; no entanto, por meio desse 

recurso não é possível substituir um 

termo por outro que esteja no formato 

negrito, itálico ou sublinhado, por 

exemplo. 

 

19. No Outlook, o recurso Enviar/Receber 

permite enviar e receber mensagens de 

várias contas do usuário configuradas no 

sistema, sendo possível também 

selecionar a opção de baixar apenas 

mensagens de determinada caixa de 

correio. 

 

20. No Microsoft Power Point, para se 

utilizar um dos temas de modelos de 

leiaute de eslaides, é necessário seguir 

a formatação adotada pelo estilo 

selecionado, não sendo possível, por 

exemplo, alterar o tipo de fonte e de 

cores, ou inserir outros efeitos. 

Julgue os itens 21 a 24 a seguir a respeito de 

conceitos de informática. 

21. Um email recebido por meio de um 

computador localizado em um órgão 

governamental que utiliza o Outlook é 

considerado seguro, mesmo quando o 

destinatário é desconhecido e possua 

arquivos anexos. Isso ocorre porque 

instituições públicas possuem servidores 

com antivírus que garantem a segurança 

total do ambiente computacional. 

 

22. Ao longo do tempo, percebe-se que a 

área de trabalho do ambiente Windows 

tem agrupado evidentes melhorias, 

como organização, barra iniciar 

rapidamente, Internet Explorer, além 

da inserção de aprimoramentos visuais e 

de segurança. No caso do Windows 7, o 

desktop trabalha com o agrupamento 

das janelas de um mesmo programa no 

mesmo botão da barra de tarefas, de 

forma que, na alternância para a janela 

desejada, é necessário dar um clique no 

botão e, a seguir, outro na janela 

específica. 

 

23. Uma das vantagens do Google Chrome é 

permitir a realização de busca a partir 
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da barra de endereço. Para isso, é 

suficiente clicá-la, digitar o que se 

deseja pesquisar e, em seguida, 

pressionar a tecla ENTER. 

 

24. Deep Web é o conjunto de conteúdos da 

Internet não acessível diretamente por 

sítios de busca, o que inclui, por 

exemplo, documentos hospedados em 

sítios que exigem login e senha. A 

origem e a proposta original da Deep 

Web são legítimas, afinal nem todo 

material deve ser acessado por qualquer 

usuário. O problema é que, longe da 

vigilância pública, essa enorme área 

secreta foi tomada pelo desregramento, 

e está repleta de atividades ilegais. 

Considerando a figura apresentada, que 

ilustra uma janela do MS Word com um 

documento em processo de edição, julgue os 

itens 25 e 26. 

25. O documento está em modo de edição 

de tópicos ou modo de leitura, com 

visualização de 100%. 

 

26. O título do documento em edição está 

alinhado à esquerda, com estilo Normal. 

A respeito de sistemas operacionais e 

aplicativos para edição de textos, julgue os 

itens 27 a 30. 

27. Para que se utilize o firewall do 

Windows, mecanismo que auxilia contra 

acessos não autorizados, a instalação de 

um equipamento de hardware na 

máquina é desnecessária. 

 

28. Vírus do tipo boot, quando instalado na 

máquina do usuário, impede que o 

sistema operacional seja executado 

corretamente. 

 

29. No MS Word, é possível efetuar a junção 

de dois arquivos a fim de que se forme 

um só. Para tanto, é necessário fazer 

uso da opção Área de Transferência, que 

lista os arquivos recentemente 

utilizados ou os pretendidos pelo usuário 

para reutilização. 

 

30. No ambiente Windows, os arquivos 

criados pelo usuário na própria máquina 

são automaticamente armazenados na 

pasta MeusDocumentos, enquanto os 

arquivos baixados da Internet, ou seja, 

que não são criados pelo usuário, ficam 

armazenados na pasta Downloads. 
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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 E 

05 E 

06 C 

07 C 

08 C 

09 E 

10 E 

11 E 

12 E 

13 E 

14 C 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 C 

20 E 

21 E 

22 E 

23 C 

24 C 

25 E 

26 C 

27 C 

28 C 

29 E 

30 E 

 

 

 



 

www.acasadosimulado.com.br 

8       

 A CASA DO SIMULADO – DESAFIO 10.000 QUESTÕES – MINISSIMULADO 32/360 

 


