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SIMULADO – 8/360 

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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Utilizando-se a suíte de escritório Microsoft 

Office 2013 (Microsoft Excel 2013, Microsoft 

Word 2013 e Microsoft Power Point 2013), 

instalação padrão em português, julgue, 

como CERTO ou ERRADO, o item 1. 

1. A extensão padrão dos arquivos 

editáveis salvos pelo Power Point é .ppt 

 

Com referência à figura, às informações 

acima apresentadas e ao programa Microsoft 

PowerPoint 2013, julgue os itens 2 a 4. 

2. Ao se selecionar a palavra 

“Institucional”, que representa o título 

do texto e, em seguida, clicar o botão 

, localizado na guia Página Inicial, 

no grupo Fonte, será possível, entre as 

opções disponíveis, ajustar o 

espaçamento entre os caracteres. 

 

3. Ao se clicar a guia Apresentação de 

Slides e selecionar a opção Ocultar 

Slide, localizada no grupo Configurar, o 

slide atual tornar-se-á oculto e não será 

exibido caso outro usuário edite o 

arquivo. 

 

4. Por se tratar de um programa que possui 

diversos recursos habilitados de forma 

oculta, o PowerPoint permite que, no 

modo apresentação, ao se clicar no 

endereço de Internet apresentado, o 

referido site seja aberto no navegador-

padrão sem que se tenha realizado 

qualquer tipo de configuração. 

Acerca dos conceitos de hardware e de 

software e do sistema operacional Windows 

7, julgue os itens 5 a 8. 

5. O software, em um sistema de 

computador, é a parte composta de 

periféricos de entrada e saída, ou seja, 

é o equipamento propriamente dito.  

 

6. A memória principal é um dos 

componentes básicos do hardware. 

 

7. No Windows 7, ao se pressionar a tecla 

do logotipo do Windows  todos 

os programas serão fechados, mas o 

computador ficará ligado e com a tela 

bloqueada. 

 

8. É possível criar atalhos personalizados 

no Windows 7, como, por exemplo, 

configurar as teclas ctrl + M para que, 

quando pressionadas, abram a 

calculadora. 

Julgue os itens 9 a 15 quanto ao programa de 

navegação Mozilla Firefox, em sua versão 

mais recente, ao programa de correio 

eletrônico MS Outlook 2016 e sítios de busca 

e pesquisa na Internet. 

9. Embora possua diversos recursos, o 

Firefox não permite que uma página 

web seja definida como padrão por 

possuir incompatibilidade com alguns 

sistemas operacionais.  

 

10. O Firefox permite fazer backup dos 

favoritos e importá-los em outro 

navegador.  

 

11. O Outlook 2016, além de possuir o 

recurso de criar assinaturas 
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personalizadas para uma mensagem de 

e-mail, permite configurá-las para que 

sejam adicionadas, automaticamente, a 

todas as mensagens de saída. 

 

12. Uma das facilidades de se usar o Outlook 

2016 está no fato de poder criar 

assinaturas personalizadas para as 

mensagens de e-mail. No entanto, não é 

possível incluir uma imagem, como, por 

exemplo, um logotipo de empresa.  

 

13. No Outlook 2016, caso o usuário exclua 

uma mensagem acidentalmente da caixa 

de correio, geralmente é possível 

recuperá-la.  

 

14. No Google, quando um usuário realizar 

uma pesquisa usando uma imagem, 

somente serão mostradas, nos 

resultados, as imagens que são 

exatamente iguais à imagem 

pesquisada.  

 

15. Ao se digitar a palavra Odontojia, o 

Google não mostrará resultado algum, 

pois a palavra apresenta erro de 

ortografia. 

 

Com referência à figura e às informações 

acima apresentadas, que versam sobre o 

programa Microsoft Word 2013, julgue os 

itens 16 e 17. 

16. Ao selecionar o termo “Conselho Federal 

de Odontologia”, título do texto, e, em 

seguida, clicar o botão , será 

removida toda a formatação do termo 

selecionado, mantendo-se apenas o 

texto normal.  

 

17. Nesta versão do Word, os termos PÁGINA 

INICIAL e Fonte são denominados, 

respectivamente, de guia e grupo. 

Julgue os itens 18 a 21 acerca de vírus, 

worms, pragas virtuais, aplicativos para 

segurança da informação e procedimentos de 

backup.  

18. O Cavalo de Troia é um malware que, 

entre outras ações que desencadeia no 

computador, acessa os arquivos em 

drives locais e compartilhados e até 

mesmo age como um servidor.  

 

19. A instalação de um firewall na rede de 

uma organização é suficiente para 

proteger a empresa de ameaças. 

 

20. Embora as ferramentas AntiSpam sejam 

muito eficientes, elas não conseguem 

realizar uma verificação no conteúdo 

dos e-mails. 

 

21. Mesmo tendo realizado um backup 

completo do computador, o usuário não 

está totalmente salvo de problemas que 

possam surgir. 

Julgue o item 22 quanto a sistemas 

operacionais. 

22. Em um sistema de E/S por dispositivo de 

bloco, os dados armazenados em blocos 

de tamanho fixo de bytes são acessados 

a qualquer momento, 

independentemente de sua localização, 

ou seja, de onde eles estejam no 

dispositivo. 
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Com relação à figura e às informações acima 

apresentadas, julgue os itens 23 a 26. 

23. Ao se executar o comando pwd no 

console acima, retornará a seguinte 

informação: /home/cfo. 

 

24. O arquivo dentistas.pdf é de 

propriedade do usuário cfo e do grupo 

root. 

 

25. Com o comando mv cro.pdf cro2.pdf, é 

possível renomear o arquivo cro.pdf 

como cro2.pdf. 

 

26. O número 103165 representa a 

quantidade de linhas existentes no 

arquivo cro.pdf.  

Julgue o item 27 quanto à VPN (Virtual 

Private Network) e aos certificados digitais.  

27. Os certificados digitais são semelhantes 

às identidades, pois, além de 

identificarem univocamente uma 

pessoa, não possuem data de validade. 

No que diz respeito ao programa de 

navegação Google Chrome e aos 

procedimentos de segurança da informação, 

julgue os itens 28 a 30. 

28. Em um mesmo dispositivo, é possível 

compartilhar o Chrome com outras 

pessoas, de modo que cada uma possua 

suas próprias configurações.  

 

29. Diferentemente dos outros 

navegadores, o Google Chrome não 

possui o recurso de navegação anônima. 

  

30. Não revelar informações confidenciais 

para outra pessoa, via telefone, sem 

confirmar sua legitimidade é uma das 

formas de evitar a engenharia social. 
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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 E 

08 C 

09 E 

10 C 

11 C 

12 E 

13 C 

14 E 

15 E 

16 C 

17 C 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 C 

26 E 

27 E 

28 C 

29 E 

30 C 
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