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(SÃO FRANCISCO/2019) 1.É um programa para você navegar na internet, lançado em 2 de 

setembro de 2008 e hoje é o navegador mais utilizado no mundo. Uma das vantagens dele é a 

velocidade de processamento das páginas. Nele já vem integrado proteção contra phishing e 

malware. O conceito acima é do Navegador: 

A. Internet Explorer.  

B. Google Chrome.  

C. Mozilla Firefox.  

D. Safari. 

E. Microsoft Edge. 

(PATOS / 2019) 2. A respeito dos navegadores utilizados na web, analise a figura abaixo. A figura 

representa o Navegador: 

 

 

 

A. Mozilla Firefox. 

B. Maxthon Cloud Browser  

C. Safari.  

D. Comodo Dragon.  

E. Google Chrome. 

(IF-TO / 2018) 3. Acerca do correio eletrônico assinale a alternativa incorreta.  

A) O correio eletrônico permite que os usuários, em estações de trabalho e terminais, redijam e troquem mensagens. 

B) No correio eletrônico, o catálogo de usuários não pode ser usado pelo sistema, uma vez que não pode ser acessível aos 

usuários.  

C) No correio eletrônico é possível o endereçamento múltiplo, ou seja, as cópias das mensagens podem ser enviadas a vários 

endereços.  

D) O correio eletrônico permite ao usuário solicitar notificação de entrega ou da leitura real pelo destinatário.  

E) No correio eletrônico o usuário pode selecionar mensagens individuais de uma caixa de correio para exibição, impressão, 

armazenamento em um arquivo separado ou exclusão.  

(UEM – 2018) 3. Os navegadores de internet são ainda a principal porta de entrada da internet para o usuário comum de 

computadores desktop. Assinale a alternativa que contém somente navegadores de internet.  

A) Opera, FTP, HTTPs e Firefox  

B) Filezilla, Chrome, Internet Explorer e Edge  

C) Chrome, Opera, Firefox e Safari  

D) Edge, Netbeans, Opera e Firefox  

E) Apache, Mysql, Edge e Chrome  

(CS-UFG / 2018) 4. Qual é o serviço na Internet que converte endereços IP em nomes?  

A) DNS  

B) SMTP  

C) PROXY  

D) DHCP  



(CS-UFG / 2018) 5. Navegador de Internet diz respeito a programas que permitem que o usuário tenha acesso a 

documentos (por exemplo, documentos do tipo HTML) que estão hospedados em um servidor da rede. Assim, é um 

navegador de Internet de uso difundido:  

A) Google Chrome.  

B) Google Translator.  

C) Google Chromecast.  

D) Google Drive.  

(INAZ do Pará / 2016 - Prefeitura de Cristiano Otoni – MG) 6. Um arquivo com o nome de “planilha de custo.docx”. Dando 

duplo clique sobre ele abrirá em que programa?  

A) Microsoft Excel  

B) Microsoft Word  

C) Microsoft PowerPoint  

D) BrOffice Impress  

E) BrOffice Calc  

(FUNDATEC / 2016) 7. São guias padrões do Word:  

A) Página Inicial, Inserir, Design e Referências.  

B) Arquivo, Editar, Exibir e Revisão.  

C) Arquivo, Formatar, Ferramentas e Configurações.  

D) Página Inicial, Editar, Exibir e Referências.  

E) Página Inicial, Formatar, Ferramentas e Editar.  

(IBFC / 2018) 8. O Microsoft Word possui em um dos seus diversos recursos vários tipos de letras, denominadas 

tecnicamente de fontes. Uma típica fonte, com serifa, do Microsoft Word é a fonte:  

A) MS Sans Serif 

B) Times New Roman  

C) Arial  

D) Calibri  

(FEPESE / 2016) 9. Qual é o nome de um programa de informática produzido pela Microsoft, também conhecido como 

planilha eletrônica, destinado ao cálculo e à construção de gráficos com a capacidade de edição, formatação e 

personalização de documentos?  

A) HP 12C  

B) Régua de cálculo  

C) Metodologias ágeis  

D) Plataforma mobile  

E) MS Excel 

 

(INQC / 2016) 10. Sobre o Excel é correto afirmar que:  

I- O Excel é uma planilha eletrônica.  

II- O Excel pode ser utilizado para atender necessidades pessoais ou profissionais.  

III- O Excel não permite que o usuário crie suas próprias fórmulas, mas traz muitas fórmulas e funções prontas.  

IV- O Excel funciona online e off-line.  

V- O Excel pertence ao pacote office.  

Quais estão corretas?  

A) Apenas a III.  

B) Apenas a I, II, IV e V.  

C) Apenas a I e V.  

D) A I, II, III, IV e V.  

E) Apenas a I, II e III.  

(IF SUL / 2017 – MG) 11. O MS Excel possui diversas fórmulas. A fórmula abaixo que é válida no MS Excel em português 

é: 

A) =soma(10;20)  

B) =soma(A100::A90)  

C) =soma(A:100,B:100)  

D) =soma(A10, A20, C30)  



 

(IF-TO / 2018) 12. Acerca do correio eletrônico assinale a alternativa incorreta.  

A) O correio eletrônico permite que os usuários, em estações de trabalho e terminais, redijam e troquem mensagens.  

B) No correio eletrônico, o catálogo de usuários não pode ser usado pelo sistema, uma vez que não pode ser acessível aos 

usuários.  

C) No correio eletrônico é possível o endereçamento múltiplo, ou seja, as cópias das mensagens podem ser enviadas a vários 

endereços.  

D) O correio eletrônico permite ao usuário solicitar notificação de entrega ou da leitura real pelo destinatário.  

E) No correio eletrônico o usuário pode selecionar mensagens individuais de uma caixa de correio para exibição, impressão, 

armazenamento em um arquivo separado ou exclusão.  

 

Atalhos usados com frequência no pacote Office: 

Alt+Q - Abrir  

Ctrl+O - Salvar  

Ctrl+B - Fechar  

Ctrl+W – Recortar 

Ctrl+X Copiar 

Ctrl+C Colar 

Ctrl+V  selecionar tudo  

Ctrl+A  Negrito 

Ctrl+N  Itálico 

Ctrl+I  Sublinhado  

Ctrl+U  Diminuir o tamanho da fonte em 1 ponto 

Ctrl+[ Aumentar o tamanho da fonte em 1 ponto 

Ctrl+] Centralizar texto 

Ctrl+E Alinhar texto à esquerda 

Ctrl+L Alinhar texto à direita 

Ctrl+R Cancelar 

Esc Desfazer 

Ctrl+Z Refazer 

Ctrl+Y Zoom 

Alt+W, Q e pressionar Tab na caixa de diálogo Zoom até o valor desejado. 

 

 


