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SIMULADO – 50/360 

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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Acerca do Microsoft Office 2013 e dos 

conceitos básicos de redes de computadores, 

julgue os itens 1 e 2. 

1. O PowerPoint 2013 dispõe de recurso 

que permite adicionar, rapidamente, 

estilos de forma e de linha ao eslaide. 

Para ter acesso a esse recurso, o usuário 

deverá clicar a guia Página Inicial, 

localizar o grupo Desenho e, em 

seguida, clicar o botão Estilos Rápidos. 

 

2. Um documento do Word 2013 pode ser 

gravado diretamente na nuvem, sem 

que seja necessário armazená-lo 

inicialmente no computador. Ao se 

acessar a opção Salvar como, no menu 

Arquivo, o Word permite criar, 

automaticamente, uma cópia do 

documento em uma pasta definida pelo 

usuário antes de enviá-lo para a nuvem, 

eliminando essa cópia após o envio. 

Julgue os itens 3 e 4, relativos ao navegador 

Internet Explorer 11, ao programa de correio 

eletrônico Mozilla Thunderbird e à 

computação na nuvem. 

3. Os possíveis benefícios relacionados ao 

uso da computação em nuvem nas 

organizações incluem a economia de 

energia elétrica. 

 

4. No Internet Explorer 11, o filtro do 

SmartScreen auxilia no combate a 

ameaças, a exemplo de phishing, e 

funciona como gerenciador de 

downloads, já que bloqueia aqueles 

considerados arriscados. 

Acerca dos sistemas de transmissão e das 

fibras ópticas, julgue os itens 5 e 6. 

5. Nas fibras ópticas, que são feitas de 

vidro, a atenuação da luz depende tanto 

do comprimento de onda da luz quanto 

de algumas propriedades físicas do 

vidro. 

 

6. As fibras ópticas do tipo monômodo 

apresentam, atualmente, taxas de 

transmissão máxima de 100 Gbps, que é 

um limite estabelecido pelo fabricante 

com base na demanda do mercado, e 

não um limite prático decorrente da 

incapacidade de se converterem sinais 

elétricos em ópticos a velocidades 

superiores a tal limite. 

Acerca dos Softwares Aplicativos do 

Microsoft Office e do Sistema Operacional 

Windows 7, em sua configuração PADRÃO, 

versão em português, julgue os itens 7 a 11.  

7. Considerando o gerenciador de arquivos 

Windows Explorer, para selecionar 

TODOS os arquivos de uma determinada 

pasta (diretório), basta acessar a 

respectiva pasta e em seguida executar 

a tecla de atalho Ctrl + A.  

 

8. A tecla de atalho WinKey (Windows) + F2 

exibe a Ajuda e Suporte do Windows. 

 

9. No MS-Word 2007, o formato (efeito) 

VERSALETE faz com que os caracteres 

apareçam como letras maiúsculas em 

um tamanho reduzido. A formatação em 

versalete não afeta os números, ou seja, 

quando aplicada nos números não 

apresenta alteração visível em seu 

formato original. 

 

10. Considerando o MS-Excel 2007, e a 

planilha a seguir, ao executar a fórmula 

contida na célula C5, será exibida uma 

mensagem de erro para o usuário, pois a 

célula C3 está vazia.  
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11. No PowerPoint 2007, para iniciar a 

apresentação de slides a partir do 

primeiro slide, basta pressionar a tecla 

F5. 

Acerca dos conceitos básicos de 

ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet, julgue os itens 12 a 16. 

12. É possível pesquisar um termo de forma 

mais rápida na Internet, digitando as 

palavras de pesquisa diretamente na 

barra de endereço do Google Chrome. 

  

13. Considerando o Sistema Operacional 

Windows 7 e o navegador Mozilla 

Firefox, versão 40, em português, para 

enviar uma página da internet para 

impressão, basta utilizar a tecla de 

atalho Ctrl+I. 

 

14. Considerando o Sistema Operacional 

Windows 7 e o navegador Google 

Chrome, versão 44, em português, se, 

acidentalmente, uma guia foi fechada é 

possível reabri-la rapidamente, através 

do atalho do teclado Alt+F4.  

 

15. Considerando o navegador Mozilla 

Firefox, versão 40, em português, o 

modo de NAVEGAÇÃO PRIVATIVA não 

memorizará nenhum dado pessoal. Isso 

inclui o histórico de navegação, de 

pesquisa, de download, de formulários, 

cookies e arquivos temporários. No 

entanto, os arquivos baixados e os seus 

favoritos serão mantidos.  

 

16. Hotspot WiFi indica um local onde é 

possível ter acesso à internet, porém o 

acesso sem fio não é suportado. São 

encontrados geralmente em locais 

públicos como bibliotecas, cafés, 

restaurantes, ambientes educacionais, 

hotéis e aeroportos. 

Julgue os itens 17 a 19, acerca do sistema 

operacional Windows 7.0, do editor de 

textos Microsoft Word 2013 e do programa 

de navegação Internet Explorer 10. 

17. Os atalhos de teclado ajudam o usuário 

de computador a executar uma 

funcionalidade em determinado 

software de forma rápida, eliminando a 

necessidade de vários cliques com o 

mouse, em determinados casos. No 

programa de navegação Internet 

Explorer 10, por exemplo, o uso do 

atalho constituído pelas teclas Ctrl e J 

fará que uma lista de downloads seja 

exibida. 

 

18. O Windows 7 foi lançado em quatro 

versões, cada uma direcionada a um 

público específico. A versão Starter 

possibilita a encriptação de dados 

mediante o uso do recurso conhecido 

como BitLocker. 

 

19. No Word 2013, para se centralizar o 

texto em uma célula de uma tabela 

qualquer, é suficiente realizar a 

seguinte sequência de ações: selecionar 

a célula que contém o texto; clicar com 

o botão direito do mouse sobre essa 

célula; finalmente, acionar a opção 

Texto Centralizado. 

Julgue os itens 20 e 21, relativos a 

computação em nuvem, organização e 

gerenciamento de arquivos e noções de vírus, 

worms e pragas virtuais. 
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20. O Windows 7 Professional possibilita que 

o usuário copie um arquivo de um 

dispositivo móvel, como, por exemplo, 

um pendrive, para uma pasta qualquer 

que já contenha esse arquivo. Nesse 

caso, serão exibidas algumas opções, 

entre as quais uma que permite ao 

usuário optar por copiar, mas manter os 

dois arquivos; se o usuário escolher essa 

opção, o arquivo será copiado e 

armazenado na mesma pasta, porém 

será renomeado. 

 

21. Embora seja uma tecnologia que 

prometa resolver vários problemas 

relacionados à prestação de serviços de 

tecnologia da informação e ao 

armazenamento de dados, a 

computação em nuvem, atualmente, 

não suporta o processamento de um 

grande volume de dados. 

Julgue os itens 22 e 23, relativo ao sistema 

operacional Windows 7.0 e ao Microsoft 

Excel 2013. 

22. O recurso Validação de Dados, do Excel 

2013, permite que se configure uma 

célula de tal modo que nela só possam 

ser inseridos números com exatamente 

doze caracteres. Esse recurso pode ser 

acessado mediante a seguinte sequência 

de acessos: guia Dados; grupo 

Ferramentas de Dados; caixa de diálogo 

Validação de Dados. 

 

23. No Windows 7, uma das opções de 

configuração que pode ser definida para 

a Lixeira é fazer que um arquivo 

apagado por um usuário seja 

imediatamente excluído do sistema, 

eliminando-se, dessa forma, o envio 

desse arquivo à Lixeira. 

Com relação a conceitos básicos de redes de 

computadores e ao programa de navegação 

Mozilla Firefox, julgue os itens 24 e 25. 

24. Os complementos são aplicativos que 

permitem ao usuário personalizar o 

Firefox com estilos ou recursos extras. 

As extensões são um tipo de 

complemento encontradas na última 

versão desse navegador e possibilitam, 

entre outros recursos, a integração do 

Firefox com alguns sítios da Internet. 

 

25. A topologia física de uma rede 

representa a forma como os 

computadores estão nela interligados, 

levando em consideração os tipos de 

computadores envolvidos. Quanto a essa 

topologia, as redes são classificadas em 

homogêneas e heterogêneas. 

Com relação a conceitos de organização e de 

gerenciamento de arquivos e programas e a 

procedimentos de segurança da informação, 

julgue os itens 26 e 27. 

26. Atualmente, um dos procedimentos de 

segurança mais adotados pelos sítios é 

chamado de captcha. As captchas mais 

conhecidas são as imagens distorcidas 

de um código alfanumérico. Esse 

mecanismo é considerado bastante 

seguro, mas não impede totalmente que 

alguns programas automatizados 

preencham formulários na Web como se 

fossem uma pessoa realizando, por 

exemplo, um cadastro em um sítio de 

compras. 

 

27. No Windows 7, a execução do recurso 

Limpeza de Disco, desde que 

configurado, além de acarretar o 

apagamento dos arquivos temporários e 

arquivos considerados desnecessários 

pelo sistema, também apagará os 

arquivos contidos na Lixeira. 

Julgue o item seguinte, relativos a 

computação em nuvem, organização e 

gerenciamento de arquivos e noções de vírus, 

worms e pragas virtuais. 
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28. O que diferencia uma nuvem pública de 

uma nuvem privada é o fato de aquela 

ser disponibilizada gratuitamente para 

uso e esta ser disponibilizada sob o 

modelo pay-per-usage (pague pelo uso). 

Julgue os itens 29 e 30 acerca de computação 

na nuvem, de conceitos de organização e 

gerenciamento de arquivos e de segurança 

da informação. 

29. As tecnologias envolvidas na 

computação na nuvem não estão 

totalmente consolidadas, sendo ainda 

passíveis de transformações ao longo 

dos anos. 

 

30. Para que um arquivo seja executado por 

usuário no ambiente Linux, é suficiente 

acrescentar a extensão sh ao arquivo 

para torná-lo executável. 
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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 C 

08 E 

09 C 

10 E 

11 C 

12 C 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 C 

18 E 

19 E 

20 C 

21 E 

22 C 

23 C 

24 C 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 C 

30 E 
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