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SIMULADO – 92/360 

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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Sobre vírus de computador, malwares, 

worms e segurança da informação, julgue os 

itens 1 a 4. 

1. Spyware é um software que tem como 

objetivo monitorar atividades de um 

sistema e enviar as informações 

coletadas para terceiros, mas, se 

utilizado de forma mal-intencionada, 

pode ser considerado um vírus de 

computador. 

 

2. Para identificar um vírus, o antivírus faz 

uma comparação entre o arquivo que 

chega por algum meio de entrada e uma 

biblioteca de informações sobre os 

vários tipos de vírus, o que explica a 

importância de manter o antivírus 

sempre atualizado. 

 

3. É recomendável a limpeza regular dos 

Cookies, pois eles podem transmitir 

vírus. 

 

4. A ação de worms pode afetar o 

desempenho de uma rede de 

computadores. 

Os conhecimentos referentes ao sistema 

operacional Microsoft Windows permitem 

afirmar: 

5. Aplicativos, como Bloco de Notas, 

Calculadora, Visualizador de Imagens, 

Microsoft Publisher, Microsoft Internet 

Explorer, entre outros, fazem parte dos 

programas integrados em uma 

instalação básica do Microsoft Windows. 

Com relação ao sistema operacional 

Windows e aos ambientes Microsoft Office e 

BrOffice, julgue os próximos itens 6 a 8. 

6. No Windows Explorer, a ação de 

renomear um arquivo pode ser realizada 

por meio da opção Renomear, que é 

acionada com o botão direito do mouse, 

bem como por meio de um duplo clique 

pausado. 

 

7. Após elaborar uma apresentação de 

eslaides no Impress, o usuário poderá 

exportá-la para o formato pdf, opção 

que permite a anexação da 

apresentação a um documento em 

formato pdf e sua leitura por qualquer 

editor de textos. 

 

8. Ao se selecionar texto de documento do 

Word com o uso do mouse, a combinação 

das teclas CTRL + X permite que esse 

texto seja copiado para a área de 

transferência, podendo ser colado em 

outro documento. 

Julgue os itens seguintes 9 e 10, acerca de 

Internet, navegadores e segurança da 

informação. 

9. O firewall do Windows é um importante 

recurso utilizado para bloquear spams 

ou emails não desejados pelo usuário 

 

10. O controle de acesso biométrico é uma 

das formas de aumentar a segurança no 

acesso à rede por meio do uso de 

palavras-chave que identificam 

características biológicas do usuário 

para a formação de senhas 

alfanuméricas seguras. 

No que diz respeito ao sistema operacional 

Linux e aos programas BrOffice Calc e 

Writer, julgue os itens 11 a 14. 

11. No BrOffice Calc, é possível fazer a 

cópia de uma planilha para uso tanto no 

mesmo arquivo quanto em outro arquivo 

do Calc. 

 

12. Constitui desvantagem do Linux o fato 

de sua instalação ser aceita apenas em 

arquiteturas de hardware consideradas 

incomuns 
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13. Ao se pressionar, simultaneamente, as 

teclas Ctrl + F11 no BrOffice Writer, 

serão mostrados os caracteres não 

imprimíveis. 

 

14. Em um computador com o sistema 

operacional Linux, é possível criar várias 

contas de usuários e armazenar os dados 

de configuração referentes a essas 

contas em um único diretório — 

/home/users. 

Julgue os itens 15 a 17 acerca de redes de 

computadores, de correio eletrônico Outlook 

Express e computação na nuvem 

15. A computação na nuvem permite ao 

usuário alocar recursos de forma 

dinâmica e em tempo real, o que 

possibilita o ajuste entre a necessidade 

e os recursos. 

 

16. Uma rede de dados, assim como os 

softwares, tem a função de transmitir 

informações e processá-las 

 

17. Considere-se que um servidor do ICMBio, 

após receber, por meio do Outlook 

Express, uma mensagem com o arquivo 

animais_extincao.doc, em anexo, tenha 

executado as seguintes ações: abrir o 

arquivo, incluir uma nova informação ao 

documento, salvar o arquivo e, em 

seguida, encaminhar a mensagem ao seu 

chefe imediato. Nesse caso, o chefe 

receberá a mensagem com o arquivo 

atualizado. 

Com relação a gerenciamento de 

informações e a aplicativos para segurança, 

julgue os itens 18 e 19. 

18. As verificações de antivírus em um 

arquivo ocorrem com base na 

comparação entre o nome do arquivo e 

o banco de dados de vacinas, visto que 

os antivírus não possuem recursos para 

analisar o conteúdo dos arquivos 

 

19. Um firewall filtra o tráfego de entrada e 

saída entre a rede interna e a externa. 

Com relação a programas de navegação e de 

correio eletrônico, julgue os itens 20 e 21.  

20. O recurso do Mozilla Thunderbird que 

permite agrupar e ordenar mensagens é 

utilizado somente quando cada 

mensagem tiver sido marcada por um 

dos filtros da opção Marcadores. 

 

21. No Outlook Express, caso se envie uma 

mensagem com o uso do recurso CCo: a 

mais de um endereço eletrônico, a 

mensagem encaminhada permitirá a 

todos os recebedores ver a relação de 

destinatários 

No que concerne à rede de computadores e à 

segurança da informação, julgue os itens 22 

a 25. 

22. O nobreak, equipamento programado 

para ser acionado automaticamente na 

falta de energia elétrica, oferece 

disponibilidade e segurança aos 

computadores. 

 

23. Biometria é uma forma de se identificar 

o comportamento, garantindo a 

segurança dos usuários de Internet 

 

24. O uso do becape do tipo incremental 

permite que sejam copiados apenas os 

arquivos gravados desde o último 

becape normal ou incremental 

 

25. A computação em nuvem é uma forma 

atual e segura de armazenar dados em 

servidores remotos que não dependem 

da Internet para se comunicar. 
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Com relação ao sistema operacional 

Windows 8.1 e ao editor de textos Microsoft 

Office 2013, julgue os itens 26 a 28. 

26. A ferramenta Pincel de Borda, 

disponível no Word, permite que o 

usuário, ao formatar uma tabela, 

escolha, por exemplo, a espessura, o 

estilo e as cores das bordas dessa 

tabela. 

 

27. No Windows, o recurso Otimizar 

Unidades permite otimizar tanto um 

computador quanto uma unidade de 

rede para melhorar seu desempenho. 

 

28. Por meio da ferramenta Tabelas 

Rápidas, disponibilizada no Word, o 

usuário pode criar ou personalizar teclas 

de atalho para a inserção instantânea de 

tabelas. 

No que se refere à computação na nuvem, aos 

procedimentos de segurança da informação e 

ao armazenamento de dados na nuvem, 

julgue os itens 29 e 30. 

29. Normalmente, mensagens de email 

passam por vários roteadores e 

equipamentos de rede antes de 

chegarem ao seu destinatário final; por 

isso, para se aumentar a segurança da 

informação, essas mensagens podem ser 

criptografadas. 

 

30. Embora a atual arquitetura de nuvem 

possua grande capacidade de 

armazenamento, os dados gerados por 

redes sociais e por mecanismos de busca 

não podem ser armazenados e 

gerenciados em nuvem, devido ao fato 

de eles serem produzidos, diariamente, 

em quantidade que extrapola a 

capacidade de armazenamento da 

referida arquitetura. 
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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 C 

05 E 

06 C 

07 E 

08 E 

09 E 

10 E 

11 C 

12 E 

13 E 

14 E 

15 C 

16 E 

17 E 

18 E 

19 C 

20 E 

21 E 

22 C 

23 E 

24 C 

25 E 

26 C 

27 E 

28 E 

29 C 

30 E 
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