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SIMULADO – 86/360 

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 da configuração de estações de 

trabalho MS-Windows e Linux e drivers de 

dispositivo, julgue os itens que se seguem.  

1. Em ambientes Windows 7 Professional, 

drivers de dispositivo são softwares que 

se comunicam com determinados tipos 

de hardware. Normalmente, são 

arquivos do tipo .sys e podem utilizam 

arquivos do tipo .inf para serem 

instalados em situações normais. 

Com referência ao suporte de ferramentas de 

escritório, julgue os itens 2 a 5. 

2. Caso integrem o pacote Office 2010 do 

Microsoft Office, programas na versão 

32 bits e 64 bits podem ser instalados 

simultaneamente. 

 

3. Após a instalação da versão 2010 do 

Microsoft Excel, é possível continuar 

manipulando as pastas de trabalho 

criadas na versão 2007 desse programa, 

utilizando-se o modo de 

compatibilidade. Para que isso seja 

realizável, a pasta de trabalho deve ser 

convertida em formato que possa ser 

aberto em qualquer versão anterior do 

Excel 

 

4. Ao se configurar um eslaide mestre no 

aplicativo Impress do pacote BrOffice, a 

configuração desse eslaide será aplicada 

a todos os eslaides da apresentação em 

aberto. 

 

5. No processador de texto MS-Word, 

utilizando-se o recurso Hiperlink, é 

possível incluir, em um documento, um 

link para acessar uma página na WEB, 

enviar um e-mail, acessar outra parte do 

mesmo documento ou acessar outro 

documento. 

Julgue os itens subsequentes, relativos à 

instalação de ferramentas de escritório. 

6. Após a atualização do Office 365, o 

Outlook não funcionará se o perfil de um 

usuário for configurado para usar um 

nome de servidor específico 

Acerca dos hardwares, julgue os itens 7 a 13. 

7. A memória principal útil, ou seja, 

aquela disponível para ser utilizada 

pelas diversas aplicações dos usuários e 

seus respectivos dados, é a que sobra 

depois da alocação do Sistema 

Operacional e dos diversos utilitários. 

 

8. Um pendrive é uma memória auxiliar 

que funciona como dispositivo de 

entrada e saída de dados. 

 

9. Um processador de dois núcleos (dual-

core), rodando a 3,2 GHz, equivale a um 

processador de um único núcleo (single-

core) de 6,4 GHz. 

 

10. O código ASCII é utilizado para 

representar todas as informações que 

precisam ser armazenadas em qualquer 

tipo de memória do computador 

(números, letras e caracteres 

especiais), utilizando-se dois bytes para 

o armazenamento de cada uma delas. 

 

11. A velocidade do processador e o 

tamanho da memória principal são 

fatores determinantes para o bom 

desempenho de um computador. 

 

12. Um disco rígido é classificado como uma 

memória do tipo não volátil, ou seja, ao 

cessar o fornecimento de energia, para 

o computador, os dados permanecem 

gravados, já a memória RAM é do tipo 

volátil, pois mantém os dados apenas 

enquanto o computador estiver ligado. 

 

13. A utilização de múltiplos núcleos em um 

processador é a solução para garantir 
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melhor desempenho com menor 

aumento de temperatura e redução do 

consumo de energia. 

Sobre o ambiente do sistema operacional 

Microsoft Windows, é correto afirmar: 

14. A identificação de um arquivo é 

composta por duas partes: a primeira 

refere-se ao nome do arquivo e a 

segunda, denominada extensão do 

arquivo, determina o tipo do arquivo, 

sendo dois exemplos de extensão de 

arquivo o .exe, que define aplicativos, e 

o .txt, que define arquivos do tipo 

texto. 

 

15. Através da opção "Formatar Disco", é 

possível excluir todos os dados de um 

dispositivo de armazenamento, sendo 

que essa opção permite que apenas os 

arquivos do Windows possam ser 

recuperados na Lixeira, enquanto os 

outros tipos de arquivos são excluídos 

permanentemente. 

Os conhecimentos acerca de planilha 

eletrônica MS-Excel permitem concluir: 

 

16. Quanto à planilha da Figura 1, é 

necessário determinar o valor que A 

deve assumir para que o total 

acumulado de todos os itens atinja o 

valor 10000, resultando na planilha 

representada na Figura 2 e, para isso, 

utilizando-se a função Atingir Meta, a 

forma correta de preenchimento dos 

campos da Figura 3 é Definir célula: 

$B$5 Para valor: 10000 Alternando 

célula: $B$2 

 

 

17. Na planilha, para calcular o percentual 

do item A com relação ao total dos itens 

de A a D, a fórmula a ser escrita na 

célula C2, considerando-se que ela será 

copiada com o mouse para as células C3, 

C4 e C5, é =B2/B6*100. 

 

18. Considerando-se que, na célula C1 da 

planilha, está inserida a fórmula 

=SE(A1>B1;10%*B1;30%*B1), o valor 

correto a ser exibido nessa célula é 9. 

Acerca dos navegadores, julgue os itens 19 a 

23. 

19. Ao visualizar uma página no Internet 

Explorer, é possível localizar um texto 

ou palavras inseridos em figuras dessa 

página, pressionando-se 

simultaneamente as teclas "Ctrl" e "F". 

 

20. Uma vez apagado o Histórico de 

navegações no Mozila Firefox ou 

Internet Explorer, é possível restaurá‑lo 

através de comandos fornecidos pelo 

navegador. 

 

21. A navegação InPrivate evita que o 

navegador (browser) armazene dados de 

uma sessão de navegação, o que inclui 

Cookies, arquivos temporários de 

internet, histórico etc, constituindo-se 

como uma maneira de acessar sites na 

internet de forma anônima e mais 

segura. 
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22. Duas possíveis maneiras utilizadas para 

excluir o "Histórico" no Internet Explorer 

– IE – são a limpeza automática do 

"Histórico", ao sair do navegador – 

bastando, para isso, marcar essa opção 

na configuração de opções do IE – e a sua 

exclusão manual. 

 

23. O Internet Explorer armazena um 

histórico de endereços das páginas 

visitadas pelo usuário, o que facilita a 

digitação ou a localização das páginas 

para futuros acessos. 

Acerca do Microsoft Outlook, julgue os itens 

24 a 27. 

24. O Microsoft Outlook converte, 

automaticamente, os arquivos JPG ou 

GIF, anexados na mensagem, para o tipo 

BMP, cujo objetivo é a redução do 

tamanho total da mensagem. 

 

25. A utilização da linguagem HTML, no 

Microsoft Outlook, permite o uso de 

recursos avançados de formatação do 

texto, como marcadores e links. 

 

26. O Microsoft Outlook permite criar regras 

objetivando mover as mensagens para 

pastas específicas, através de critérios, 

como o assunto da mensagem ou o 

remetente. 

 

27. O Microsoft Outlook pode ser 

configurado para receber mensagens de 

mais de uma conta de e-mail, desde que 

todas as contas pertençam a um mesmo 

domínio. 

Sobre o processador de texto MS-Word, 

pode-se afirmar: 

28. A tecla F3 deve ser acionada sempre que 

for preciso obter mais ajuda sobre a 

utilização de algum recurso. 

29. Ao inserir uma figura em um documento, 

deve-se evitar que ela ocupe um espaço 

inadequado, ou seja, que fique entre 

duas linhas com margens laterais vazias, 

sendo uma solução para isso a utilização 

do recurso "Quebra automática de 

texto", a fim de que a figura seja 

envolvida pelo texto. 

 

30. No processador de texto MS-Word, 

utilizando-se o recurso Hiperlink, é 

possível incluir, em um documento, um 

link para acessar uma página na WEB, 

enviar um e-mail, acessar outra parte do 

mesmo documento ou acessar outro 

documento. 
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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 C 

06 E 

07 C 

08 C 

09 E 

10 E 

11 C 

12 C 

13 C 

14 C 

15 E 

16 C 

17 E 

18 C 

19 E 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 C 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 C 
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