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SIMULADO – 98/360 

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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Com referência a conceitos de redes de 

computadores, ao programa de navegação 

Mozilla Firefox e ao programa de correio 

eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue itens 

1 a 3. 

1. A versão mais recente do Mozilla Firefox 

possibilita reabrir uma janela que tenha 

sido fechada acidentalmente. Para 

tanto, o usuário deverá adotar o 

seguinte procedimento: clicar o menu 

Histórico, clicar a opção Reabrir Janela 

e, em seguida, selecionar a janela que 

deseja reabrir. 

 

2. Funcionalidades disponibilizadas no 

Mozilla Thunderbird possibilitam mover 

uma mensagem da caixa de entrada de 

uma conta para uma pasta localizada em 

outra conta. 

 

3. Na transferência de arquivos entre dois 

computadores em rede, não existe 

diferença na forma como os 

computadores nomeiam os arquivos 

envolvidos nesse processo. 

Em relação aos processadores e à tecnologia 

SCSI, julgue o item. 

4. Os processadores AMD Athlon X2 

possuem uma memória cache efetiva 

total com tamanho máximo de 1.280 Kb. 

Considerando o gerenciamento de arquivos, 

bem como o programa de navegação 

Microsoft Internet Explorer 10 e o programa 

de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, 

julgue os itens 5 e 6. 

5. Em um computador com o sistema 

Windows 8, se o usuário, por meio da 

funcionalidade Explorador de Arquivos, 

tentar abrir um arquivo que já esteja 

aberto, ele receberá uma mensagem 

informando que não poderá abri-lo, pois 

está em execução. 

 

6. Se a funcionalidade Proteção contra 

Rastreamento, do Internet Explorer 10, 

estiver habilitada, ela ajudará a impedir 

que os sítios visitados pelo usuário 

enviem informações de sua visita a 

outros provedores. 

Acerca de noções de sistemas operacionais e 

editores de textos e planilhas, julgue os itens 

7 a 10. 

7. Ferramenta essencial para a realização 

de cálculos simples ou avançados, a 

calculadora do Windows é acionada por 

meio de opção do menu da ferramenta 

Excel, que oferece opção de cálculos em 

planilhas. 

 

8. Usando-se tanto o teclado quanto o 

mouse, é possível executar atalhos de 

comandos do Windows, mas as teclas 

podem variar de comando, conforme o 

aplicativo usado. 

 

9. O Impress e o Writer são aplicativos de 

edição de textos do Unix e, portanto, 

não podem ser utilizados em sistemas 

operacionais Windows. 

 

10. O menu Iniciar do Windows pode ser 

configurado de acordo com as 

preferências do usuário, por meio da 

opção Propriedades, acionada com o 

botão direito do mouse sobre a barra de 

tarefas da área de trabalho. 

A respeito de conceitos e aplicativos usados 

na Internet, julgue os itens 11 a 15. 

11. Ferramenta de correio eletrônico, o 

Outlook Express permite baixar todos os 

emails do usuário para a máquina local, 

sendo desnecessária a conexão à 

Internet para se acessar os emails que 

estejam na caixa de entrada. 
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12. Atualmente, a criptografia é utilizada 

automaticamente por todos os 

aplicativos de email, em especial os 

usados via Web (ou Webmail). 

 

13. O armazenamento de arquivos no 

modelo de computação em nuvem 

(cloud computing) é um recurso 

moderno que permite ao usuário acessar 

conteúdos diversos a partir de qualquer 

computador com acesso à Internet. 

 

14. Quando possível, deve-se optar por 

conexão a rede sem fio, a qual não é 

vulnerável a técnicas de invasão e 

representa o meio de acesso à Internet 

mais popular e seguro. 

 

15. Os cookies são arquivos gravados no 

computador do usuário utilizados pelos 

servidores web para gravar informações 

de navegação na Internet. 

Com relação aos conceitos e ao uso de 

ferramentas e aplicativos do Windows, 

julgue os itens 16 a 21. 

16. O Painel de Controle do Windows dá 

acesso a opções como, por exemplo, 

instalar e desinstalar programas, que é 

a ferramenta de uso recomendado para 

se instalar ou remover um programa 

adequadamente. 

 

17. No Windows Explorer, a opção 

Propriedades, disponível por meio de 

um clique com o botão direito do mouse 

sobre uma pasta, é utilizada para 

apresentar o conteúdo de uma pasta, ou 

seja, quais e quantos arquivos existem 

dentro dela, assim como os formatos dos 

arquivos.  

 

18. No Excel, ao se selecionar uma célula 

que contém um valor numérico e, em 

seguida, clicar o botão Estilo de 

Porcentagem, o valor será multiplicado 

por 100 e o símbolo % será colocado ao 

lado do valor resultante. 

 

19. No Word, a inserção de cabeçalho ou 

rodapé em um documento faz que todas 

as páginas do documento tenham os 

mesmos dados constantes nesses 

campos. Para que uma página possa 

receber outro tipo de cabeçalho, a 

configuração de seções diferentes deve 

ser feita anteriormente. 

 

20. No Word, a opção de quebra de seção do 

tipo contínua, ao ser acionada, faz que 

o cursor seja deslocado para a página 

seguinte e uma nova seção seja criada. 

 

21. No Windows Explorer, quando se arrasta 

um arquivo de um local para outro disco 

diferente do atual, uma cópia desse 

arquivo é criada no novo local e a antiga 

permanece guardada no local de 

origem. 

Julgue os itens 22 a 25, relativo a noções de 

informática.  

22. No MSProject, para criar uma tarefa 

abaixo de uma fase ou tarefa de resumo, 

é necessário selecionar as tarefas 

desejadas e clicar no botão de recuo 

para que elas possam ser inseridas 

dentro da fase desejada. 

 

23. Quando um documento assinado 

digitalmente sofre algum tipo de 

alteração, automaticamente a 

assinatura digital vinculada ao 

documento torna-se inválida. 

 

24. A autoridade certificadora raiz é 

responsável por emitir e administrar os 

certificados digitais dos usuários, ou 

seja, ela possui todas as chaves privadas 
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dos usuários dos certificados que ela 

emite. 

 

25. A vinculação automática de tarefas de 

um projeto, feita no MSProject, é 

importante para se identificar a 

interdependência entre elas. Nesse 

caso, a alteração de datas de início e fim 

feita em uma tarefa com vínculos deve 

ser realizada manualmente na tarefa e 

também em cada uma das demais que 

estejam vinculadas a ela. 

Acerca de aplicativos do ambiente Microsoft 

Office, julgue os itens 26 e 27. 

26. No Microsoft Outlook 2013, o cartão de 

visita reúne os principais detalhes de um 

contato, como telefone, e-mail e 

endereço, bem como permite ao usuário 

enviar uma mensagem instantânea, 

fazer uma chamada ou agendar uma 

reunião. 

 

27. No Microsoft Excel 2013, ao se clicar o 

botão Análise Rápida, as 

funcionalidades disponibilizadas 

permitem criar diferentes tipos de 

gráficos, incluindo gráficos de linhas e 

colunas, ou, ainda, adicionar gráficos de 

miniatura 

Com relação aos sistemas operacionais 

Windows e Linux, julgue os itens 28 e 29. 

28. No Linux, o comando cat arq1 >> arq2 | 

less lista o conteúdo dos arquivos arq1 e 

arq2 com paginação das telas. 

 

29. O Microsoft Windows 7 Ultimate oferece 

duas ferramentas de becape: a de 

Arquivos, que permite fazer cópias dos 

arquivos de dados dos usuários; e a de 

Imagem do Sistema, que oferece a 

capacidade de criar uma imagem do 

sistema. 

Com relação à segurança da informação, 

julgue o item abaixo. 

30. Os antivírus são ferramentas capazes de 

detectar e remover os códigos 

maliciosos de um computador, como 

vírus e worms. Tanto os vírus quanto os 

worms são capazes de se propagarem 

automaticamente por meio da inclusão 

de cópias de si mesmo em outros 

programas, modificando-os e tornando-

se parte deles 
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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 C 

16 E 

17 E 

18 C 

19 C 

20 E 

21 C 

22 C 

23 C 

24 E 

25 E 

26 C 

27 C 

28 E 
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29 C 

30 E 
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