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SIMULADO – 74/360 

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 dos procedimentos e dos aplicativos 

de segurança, julgue o item subsequente. 

1. O Windows Defender é um antivírus 

nativo do Windows 8.1 que protege o 

computador contra alguns tipos 

específicos de vírus, contudo ele é 

ineficaz contra os spywares. 

Julgue os itens 2 a 6, relativo aos sistemas 

operacionais Linux e Microsoft Word 2013.  

2. Comparativamente a computadores com 

outros sistemas operacionais, 

computadores com o sistema Linux 

apresentam a vantagem de não 

perderem dados caso as máquinas sejam 

desligadas por meio de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. 

 

3. No Word 2013, a partir de opção 

disponível no menu Inserir, é possível 

inserir em um documento uma imagem 

localizada no próprio computador ou em 

outros computadores a que o usuário 

esteja conectado, seja em rede local, 

seja na Web. 

 

4. Para criar um documento no Word 2013 

e enviá-lo para outras pessoas, o usuário 

deve clicar o menu Inserir e, na lista 

disponibilizada, selecionar a opção 

Iniciar Mala Direta. 

 

5. No Word 2013, ao se selecionar uma 

palavra, clicar sobre ela com o botão 

direito do mouse e, na lista 

disponibilizada, selecionar a opção 

Definir, será mostrado, desde que 

estejam satisfeitas todas as 

configurações exigidas, um dicionário 

contendo significados da palavra 

selecionada. 

 

6. As rotinas de inicialização GRUB e LILO, 

utilizadas em diversas distribuições 

Linux, podem ser acessadas por uma 

interface de linha de comando. 

Julgue os itens 7 a 10, referente a redes de 

computadores, às ferramentas utilizadas 

nessas redes e ao navegador Google Chrome.  

7. Funcionalidades disponibilizadas no 

aplicativo PuTTY permitem que os 

usuários acessem um computador com o 

sistema operacional Linux a partir de um 

computador com sistema Windows, bem 

como permitem a execução remota de 

comandos. 

 

8. Uma importante funcionalidade do 

navegador Google Chrome é a 

capacidade de manter o histórico de 

páginas visitadas pelo usuário — como, 

por exemplo, páginas de sítios 

eletrônicos seguros — por um período de 

tempo superior ao disponibilizado pelos 

demais navegadores. 

 

9. Os protocolos — programas padronizados 

utilizados para estabelecer 

comunicação entre computadores e 

demais dispositivos em rede — são 

específicos para cada sistema 

operacional. 

 

10. Embora apresentem abrangência ampla 

e sejam utilizadas para interligar 

cidades distantes, as redes MAN 

(metropolitan area network) não 

utilizam tecnologias de transmissão sem 

fio. 

Julgue os itens 11 a 13, relativo a 

computação em nuvem e ao programa de 

correio eletrônico Mozilla Thunderbird. 

11. Entre as desvantagens da computação 

em nuvem está o fato de as aplicações 

terem de ser executadas diretamente na 

nuvem, não sendo permitido, por 

exemplo, que uma aplicação instalada 
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em um computador pessoal seja 

executada. 

 

12. Na computação em nuvem, diversos 

computadores são interligados para que 

trabalhem de modo colaborativo, 

inclusive aqueles que possuam sistemas 

operacionais diferentes. 

 

13. Se um usuário do Mozilla Thunderbird 

receber email de pessoa cujo nome 

esteja contido na lista de endereços 

desse usuário, o endereço de email do 

remetente não será mostrado ao 

destinatário. 

Com relação a organização e gerenciamento 

de arquivos, julgue os itens 14 e 15. 

14. Se, devido a razões de segurança, o 

usuário que tiver produzido um arquivo 

no Word 2013 desejar remover as 

propriedades e informações desse 

arquivo — como, por exemplo, autoria, 

tamanho e data de criação —, ele 

poderá fazê-lo por meio de 

funcionalidades do Windows Explorer do 

Windows 8. 

 

15. No Windows 8, ao se clicar, com o botão 

direito do mouse, sobre o nome de um 

arquivo do PowerPoint e, em seguida, 

selecionar a opção Mostrar, o referido 

arquivo será aberto para uma 

visualização rápida; se, após esse 

procedimento, qualquer tecla for 

pressionada, o arquivo será fechado. 

Julgue os itens 16 e 17, acerca de vírus, 

worms, pragas virtuais e aplicativos para 

segurança. 

16. Embora os firewalls sejam 

equipamentos ou softwares utilizados no 

controle das conexões de uma rede, eles 

não protegem computadores contra 

ataques internos. 

 

17. Computadores infectados por botnets 

podem ser controlados remotamente 

bem como podem atacar outros 

computadores sem que os usuários 

percebam. 

 

A figura acima mostra uma janela do Google 

Chrome em um computador com o sistema 

operacional Windows 8. Com relação à 

figura, ao Google Chrome e aos conceitos 

básicos, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos de Internet, julgue os itens 18 

a 21. 

18. O Facebook, sítio de serviço de rede de 

propriedade do governo dos Estados 

Unidos da América, permite a interação 

online entre pessoas. 

 

19. Ao se clicar o botão , será iniciado um 

aplicativo online do Google, cuja função 

principal é a busca, na página, por 

elementos que ameacem a segurança do 

computador, tais como vírus de 

computador e spyware. 

 

20. Ao se clicar o botão , será iniciada 

uma página da Web cujo objetivo é o 

envio e o recebimento de mensagens de 

correio eletrônico. 
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21. Ao se digitar uma palavra para busca no 

Google, e clicar o botão , 

serão apresentados links para várias 

páginas da Web que contenham a 

palavra digitada. Se, em vez de 

, for clicado o botão 

, irá aparecer como 

resultado apenas o link de uma página, 

que é escolhido de forma aleatória entre 

os resultados que seriam obtidos com a 

busca por meio da utilização do botão 

. 

Acerca dos softwares Microsoft Exchange e 

SharePoint 2010, julgue o item a seguir. 

22. Os recursos de particionamento de 

índice do Search Server e do SharePoint 

Server 2010 permitem o balanceamento 

da carga de indexação entre servidores 

de pesquisa. 

No que diz respeito à usabilidade e 

acessibilidade, julgue o próximo item. 

23. Chrome são elementos visuais que, nos 

projetos de interface de usuários, 

incluindo-se os de dispositivos móveis, 

fornecem aos usuários informações 

acerca do conteúdo da tela ou comandos 

para a atuação sobre esse conteúdo. 

No que se refere à informação online e à 

exclusão digital, julgue o item seguinte. 

24. O número de computadores e de 

usuários cadastrados pelos provedores 

de Internet constitui o principal critério 

de investigação da quantidade de seus 

usuários, e a diversidade de 

possibilidades de acesso facilita a 

quantificação desses usuários. 

No que diz respeito a conceitos e modos de 

utilização de ferramentas e aplicativos para 

montagem e transmissão de áudio e vídeo 

pela Internet, julgue os itens 25 a 27. 

25. A videoconferência ainda é uma 

aspiração para muitos usuários da 

Internet pelo fato de não existir no 

mercado aplicativo disponível para essa 

finalidade e devido ao custo da 

transmissão, simultânea, de áudio e 

vídeo entre várias pessoas. 

 

26. As ferramentas que utilizam a técnica 

de streaming fornecem ao usuário a 

possibilidade de assistir a um vídeo sem 

que haja a necessidade de realizar o 

download. 

 

27. Alguns aplicativos, como, por exemplo, 

o Media Player, permitem acessar 

diretamente o servidor web para que se 

faça o download de arquivos de áudio. 

Com relação aos softwares Photoshop CC, 

Gimp 2.8, Edius Pro 7 e Encore CS6, julgue os 

itens 28 a 30. 

28. O novo recurso denominado Bloquear 

Pixels, disponível no Gimp 2.8, evita que 

usuários não autenticados alterem uma 

imagem já trabalhada. 

 

29. As características do Edius Pro 7, no que 

se refere à importação de arquivos de 

vídeo armazenados em dispositivos 

externos, como um DVD, incluem a sua 

capacidade de importação desses 

arquivos a partir de discos protegidos 

contra cópia. 

 

30. No Encore CS6, arquivos com a extensão 

TIFF não podem ser importados como 

menus. 
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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 C 

07 C 

08 E 

09 E 

10 E 

11 E 

12 C 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 E 

19 E 

20 E 

21 E 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 E 

27 C 

28 E 

29 E 

30 C 
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