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Língua Portuguesa 
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Noções de Informática  

MS-Windows 7: controle de acesso e autenticação de usuários, painel de controle, central de ações, área de 
trabalho, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, ferramentas de diagnóstico, manutenção e 
restauração.  .......................................................................................................................................................................... 1 

MS-Word 2007: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, rodapés, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e 
numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto, mala 
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