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Informática
Conceitos Gerais de Informática
1) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Assinale a sigla que identifica a designação da licença pública para software livre:
a) FSF
b) GNU
c) GPL
d) GSL

Conceitos Gerais de Editores de Textos e Planilhas, Apresentações, etc.
2) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Em uma planilha, tanto no ambiente Microsoft Office como no BrOffice, identifique a alternativa
que apresenta o intervalo de células nas colunas B a F e linhas 5 a 15:
a) 5-15:BF
b) B5:F15
c) BF:5-15
d) 5B:15F

Extensão de Arquivos (JPEG, PDF, WAVE, etc.)
3) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
São alguns dos formatos de arquivos de áudio utilizados pelo Windows XP Professional:
a) WAV,MP3e GIF.
b) JPEG,WMA e MID.
c) MID,WAV e BMP.
d) MP3,WMA e GIF.
e) WMA,MP3 e WAV.

Hardware
4) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Conhecimentos básicos de hardware podem auxiliar a tarefa de um agente em ações de busca e
apreensão que envolva o recolhimento de equipamentos de informática. Sobre conceitos básicos
de hardware, constata-se o seguinte:
a) as memórias DDR 4 são utilizadas como memória principal do computador e recebem esse
nome porque são utilizadas como memória RAM e de armazenamento de dados permanente,
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simultaneamente.
b) os dispositivos de armazenamento do tipo SSD ou unidades de estado sólido são usados para
armazenamento de dados e sua tecnologia de fabricação utiliza chips de memória flash no lugar
de discos magnéticos.
c) as unidades de armazenamento do tipo SSD possuem um recurso de autodestruição de dados
que apaga todos os arquivos, no caso de remoção do computador da rede em que ele se encontra
conectado.
d) Ultrabook é o nome dado aos computadores móveis que não possuem dispositivos de
armazenamento de dados internamente, uma vez que este tipo de equipamento tem como
finalidade a utilização em rede.

Dispositivos de Armazenamento
5) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Analise as sentenças abaixo em relação ao Windows XP:
I. A formatação rápida só pode ser usada quando o disco rígido é novo, ou seja, nunca foi
formatado anteriormente.
II. Na formatação de pendrives, só é permitida a utilização do sistema de arquivos FAT32.
III. A formatação de discos rígidos com sistema de arquivos NTFS é mais confiável e segura que a
formatação com o sistema de arquivos FAT.
Das sentenças acima, apenas:
a) I é verdadeira.
b) II é verdadeira.
c) III é verdadeira.
d) I e II são verdadeiras.
e) I e III são verdadeiras.

Barramento e Placa-mãe
6) COPS UEL - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2010
Considere as afirmativas a seguir, com relação à arquitetura e à organização de computadores:
I. O USB é um barramento serial para comunicação do computador com dispositivos de baixa
velocidade, como teclados, mouses, câmeras digitais, entre outros.
II. O disco rígido é uma memória volátil, ou seja, perde suas informações na ausência de energia
elétrica.
III. A cache é uma memória pequena e de alta velocidade utilizada para melhorar o desempenho
do computador.
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IV. Processadores dual core possuem dois núcleos completos de execução em um único
processador físico.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

BIOS (Firmware)
7) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Em relação à BIOS (Basic Input Output System) dos microcomputadores, são características
intrínsecas a esse recurso as abaixo relacionadas, EXCETO:
a) prepara o computador para executar o sistema operacional.
b) está armazenado em um componente da placa- mãe.
c) é responsável pelo boot do computador.
d) é um componente de hardware.
e) armazena informações básicas para o funcionamento da máquina.

Windows 7
8) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
A figura acima, que ilustra uma janela do Windows 7, mostra o conteúdo da pasta denominada
Docs. Com referência à situação mostrada nessa figura, ao Windows 7 e a conceitos de
informática, julgue o item abaixo.

Para se verificar, por meio de um programa antivírus instalado no computador, se os três
arquivos da pasta Docs contêm algum tipo de vírus ou ameaça digital, é suficiente clicar o botão
, localizado próximo ao canto superior direito da janela.
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Certo
Errado
9) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Observe a barra de tarefas do MS-Windows 7, na sua configuração padrão, que mostra vários
ícones de programas que estão sendo executados ou passíveis de serem executados pelo usuário.

Assinale a alternativa que identifica corretamente o programa
a) Internet Explorer.
b) Windows Explorer.
c) Microsoft Word.
d) Microsoft Excel.
e) Botão Iniciar.
10) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Considere a janela do gerenciador de tarefas do MS-Windows 7 apresentrada a seguir, em sua
versão original, em que é possível observar alguns programas sendo executados, para responder
à.

O Paint, programa de edição de imagens, é identificado na janela pelo ícone
a)

b)

c)
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d)

e)

11) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Assinale a alternativa que descreve a função da Área de Transferência do MS-Windows 7, em sua
configuração padrão.
a) Fornecer informações detalhadas em tempo real sobre os recursos do computador.
b) Fornecer ferramentas para configurar as opções de Rede do Windows e outros aplicativos.
c) Ser um local de armazenamento temporário de informações copiadas, que o usuário pode usar
em algum outro lugar.
d) Abrir um terminal que permite ao usuário escrever e executar comandos do computador.
e) Permitir criar uma lista de tarefas, anotar um número de telefone ou outras atividades de
anotação.
12) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
O Windows 7 apresenta informações sobre a quantidade de memória instalada, o tipo de
processador e o tipo de sistema operacional (32 ou 64 bits), além de outras informações. As três
informações mencionadas são encontradas em:
a) meus documentos.
b) opções de acessibilidade.
c) conta de usuários.
d) sistema.
e) área de transferência.
13) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
São tipos de permissões que podem ser configuradas a partir da guia ―Segurança‖ da janela
―Propriedades‖, acionada pelo menu de contexto de um arquivo no Windows Explorer do
Microsoft Windows 7, versão português, EXCETO:
a) Controle total
b) Excluir
c) Gravar
d) Modificar
14) FUNCAB - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2016
A figura a seguir exibe duas pastas distintas de uma instalação padrão do Windows 7, em
português. O caminho completo da pasta da parte superior da figura é c:\x, e o da pasta da parte
inferioré c:\y.
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Um usuário selecionou com o mouse o arquivo saldo.docx da pasta c:Vx (pasta de origem) e o
arrastou para a pasta c:\y (pasta de destino), com o objetivo de movê-lo da 1a pasta para a 2a.
Sabendo-se que a pasta c:\y já possui um arquivo chamado saldo.docx e que ele é de leitura
somente, qual será o resultado da operação descrita acima?
a) Será criada, na pasta de destino, uma cópia do arquivo movido, cujo nome será saldo(2).docx.
b) Será exibida uma mensagem de erro informando que já existe um arquivo na pasta de destino
com o mesmo nome do arquivo que se quer mover.
c) Será exibida uma mensagem de erro informando que o arquivo da pasta de destino a ser
substituído é de leitura somente.
d) Será criada, na pasta de destino, urna cópia do arquivo movido, cujo nome será saldo Cópia.docx.
e) Será aberto um diálogo a partir do qual o usuário poderá substituir o arquivo da pasta de
destino pelo arquivo da pasta de origem.

Windows 8
15) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
Considerando que diversos usuários compartilham uma estação de trabalho na qual está
instalado o Windows 8.1 e que, para acessar a rede e o sistema, é necessário realizar a
autenticação por meio de nome de usuário e senha, assinale a opção correta.
a) Cada usuário pode utilizar seu nome de usuário e senha particular para acessar a rede,
entretanto todos os usuários devem utilizar o mesmo nome de usuário e a mesma senha para
acessar o sistema, uma vez que não é possível criar atalhos para o mesmo sistema em perfis
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distintos na estação.
b) Cada usuário pode acessar a rede usando nome de usuário e senha distintos daqueles usados
para acessar o sistema.
c) Como não é possível criar perfis distintos para cada usuário, a estação de trabalho deve ser
configurada para solicitar apenas senha no sistema, e não senha de rede.
d) Para cada usuário, o nome da conta e a senha devem ser os mesmos para realizar a
autenticação no sistema e na rede.
e) Para que os usuários acessem o sistema instalado na estação de trabalho, deve haver usuário e
senha únicos e iguais para todos.

Linux / Unix
16) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
Para aferir o uso da CPU e da memória de uma estação de trabalho instalada com Linux, deve(m)
ser utilizado(s) o(s) comando(s)
a) top.
b) system.
c) proc e mem.
d) cpu e memory.
e) fs e du.
17) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Assinale o comando padrão do sistema operacional Linux para excluir um arquivo:
a) del
b) delete
c) drop
d) rm
18) CESPE - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
Para o correto funcionamento de determinado ambiente computacional, é necessário que o
programa xpto, gravado no diretório /home/fulano/, seja executado simultaneamente aos
outros programas do sistema operacional Linux que estejam em execução.
A respeito dessa situação, é correto afirmar que a execução do programa xpto
a) pode ser verificada por meio do comando ls xpto| /sys/proc.
b) não ocorrerá, pois o programa se encontra no diretório /home, onde o Linux não permite
gravação de arquivos binários.
c) pode ser verificada por meio do comando ps –ef | grep xpto.
d) pode ser verificada por meio do comando ls /home/fulano/xpto| proc.
e) pode ser verificada por meio do comando ls process xpto| /sys/proc.

Microsoft Office
19) CESPE - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
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Acerca da inserção de seções em planilhas e textos criados no Microsoft Office, assinale a opção
correta.
a) Em um documento Word, as seções podem ser utilizadas para que, em uma mesma página,
parte do texto esteja em uma coluna e outra parte, em duas colunas.
b) No Word, as seções são utilizadas como meio padrão para se inserir rodapé e cabeçalho no
documento.
c) No Excel, as seções são utilizadas para separar figuras de um texto que estejam em quadros.
d) A inserção de índices analíticos no Word implica a inserção de seções entre as páginas, em
todo o documento.
e) No Excel, as seções são utilizadas para separar gráficos e valores em uma mesma planilha.

Word 2010
20) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013

Com relação ao Word 2010 e à figura acima, que mostra uma janela desse software com trecho de
um texto em processo de edição, julgue o item subsequente
A ferramenta
pode ser usada para realçar o texto selecionado, à semelhança do que se pode
fazer com um marca-texto em um texto manuscrito ou impresso sobre papel.
Certo
Errado
21) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
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Com relação ao Word 2010 e à figura acima, que mostra uma janela desse software com trecho de
um texto em processo de edição, julgue o item subsequente.
Ao se selecionar o trecho Distrito Federal e clicar no botão

, esse trecho será excluído. O

mesmo efeito ocorreria se, após a seleção desse trecho, fosse pressionada a tecla
Certo
Errado

.

22) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Na figura a seguir, observam-se as opções de impressão do MS-Word 2010, na sua configuração
padrão:
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Para imprimir um intervalo personalizado de páginas, exemplo: 1, 3, 5-12, é necessário utilizar a
opção indicada pelo número
a) II.
b) III.
c) I.
d) IV.
e) V.
23) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
A lista a seguir foi digitada no MS-Word 2010, em sua configuração padrão.
a. MS-Windows 7
b. MS-Word 2010
13
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c. MS-Excel 2010
d. MS-PowerPoint 2010
e. Correio Eletrônico
f. Internet
Assinale a alternativa que contém a opção do grupo Parágrafo, pertencente ao menu Página
Inicial, que possibilitou a formatação da lista com os identificadores a, b, c, d, e, f.
a)
Numeração:
b)
Classificar:
c)
Marcadores:
d)
Vários Níveis:
e)
Espaçamento de Linha e Parágrafo:
24) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
No MS Word 2010, em um texto contendo vários parágrafos, após três cliques consecutivos e
simultâneos sobre uma determinada palavra em um parágrafo, será automaticamente
selecionado:
a) apenas o parágrafo anterior em que se encontra a palavra acessada pelo cursor do mouse.
b) o parágrafo inteiro.
c) apenas o próximo parágrafo em que se encontra a palavra acessada pelo cursor do mouse.
d) a linha em que se encontra o cursor do mouse.
e) apenas a palavra em que se encontra o cursor do mouse.
25) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
A ferramenta de formatação do MS Word 2010 que copia a formatação de um objeto ou texto
selecionado e o aplica ao objeto de destino ou texto marcado é conhecida como:
a) estrutura do documento.
b) recortar.
c) área de transferência.
14
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d) limpar formatação.
e) pincel.

26) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
No MS Word 2010, o tipo de alinhamento de texto padrão utilizado pelo programa quando se
inicia a digitação de um novo documento é:
a) centralizado.
b) alinhamento à esquerda.
c) alinhamento à direita.
d) justificado.
e) superior.
27) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Analise as sentenças abaixo em relação ao MS Word 2010.
I. O verificador de ortografia e gramática faz uma revisão completa no seu texto e propõe
sugestões de todas as palavras que julgue incorretas, oferecendo uma ou mais alternativas.
II. O recurso contar palavras apresenta a contagem do número de palavras, dos caracteres com
espaço, dos caracteres sem espaço, dos parágrafos, das linhas e dos erros gramaticais
encontrados.
III. Quando um documento do Word é elaborado na versão do Word 2003 e o documento é
aberto no Word 2010 no modo compatibilidade, alguns recursos não estarão habilitados, e, para
habilitá-los, é necessário utilizar previamente a ferramenta ―gerenciar versões‖, disponibilizada
no Word 2010.
Das sentenças acima, apenas:
a) I é verdadeira.
b) II é verdadeira.
c) III é verdadeira.
d) I e II são verdadeiras.
e) I e III são verdadeiras.
28) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
No MS Word 2010, após abrir a janela ―localizar e substituir‖, por meio da tecla de atalho Ctrl +
U, são apresentadas opções na guia denominada ―ir para‖. São algumas das opções disponíveis
nessa guia as relacionadas, EXCETO:
a) página.
b) seção.
c) nota de rodapé.
d) comentário.
e) estilo.
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29) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
No MS Word 2010, são algumas das opções para o ―número de páginas‖ contidas no grupo
―cabeçalho e rodapé‖, da guia ―inserir‖, as abaixo relacionadas, EXCETO:
a) início da página.
b) centralizado na grade.
c) margens da página.
d) fim da página.
e) posição atual.
30) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
No MS Word 2010, dos modos de visualização de texto abaixo, aquele que apresenta a melhor
característica de visualização dos recursos do documento (figuras, molduras, etc.), consumindo
consequentemente mais memória do sistema operacional, é:
a) layout da web.
b) rascunho (normal).
c) layout de impressão.
d) estrutura de tópicos.
e) leitura em tela inteira.
31) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
No MS Word 2010, ao se criar um novo documento por meio do modelo ―documento em
branco‖, o documento criado vem por padrão com fonte e tamanho, respectivamente:
a) times new roman e 12.
b) times new roman e 10.
c) arial e 12.
d) calibri e 11.
e) arial e 10.
32) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
No MS Word 2010, excetuando-se as margens personalizadas, das opções abaixo, aquela que
contém apenas opções de margens oferecidas na guia layout de página, grupo configurar página,
opção margens, é:
a) normal, estreita, moderada, larga e espelhada.
b) estreita, larga, espelhada, moderada e dupla.
c) moderada, dupla, normal, espelhada e larga.
d) larga, estreita, normal, dupla e espelhada.
e) dupla, larga, moderada, normal e estreita.

Excel 2010
33) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2010, com uma planilha em processo de edição. Essa
planilha hipotética contém os preços unitários de cadeiras e mesas, assim como a quantidade de
itens a serem adquiridos de cada um desses móveis. Com relação a essa planilha e ao Excel 2010,
julgue o item seguinte.
Para se inserir na célula D2 o preço total das duas mesas e na célula D3, o preço total das oito
cadeiras, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações: clicar a célula D2; digitar =B2*C2 e,
em seguida, teclar
; clicar a célula D2 com o botão direito do mouse e, na lista de opções
que surge em decorrência dessa ação, clicar a opção Copiar; clicar a célula D3; pressionar e
manter pressionada a tecla
Certo
Errado

e, em seguida, acionar a tecla

.

34) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
A figura a seguir exibe parte da barra de ferramentas do menu Fórmulas do MS-Excel 2010, em
sua configuração original.

Com relação à figura, assinale a alternativa que contém uma função encontrado no botão
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a) MÉDIA
b) SE
c) MÁX
d) CONTAR
e) AGORA
35) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
A célula do MS-Excel 2010 é formada pela junção da linha e coluna. Por padrão, a linha é
identificada por _______ e a coluna por ______. Já a ___________ é formada por 3 ____________
quando é criada pela primeira vez.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do enunciado.
a) letras … números … planilha … pastas de trabalho
b) letras … números … planilha … tabelas
c) símbolos … marcadores … planilha … células
d) números … letras … pasta de trabalho … células
e) números … letras … pasta de trabalho … planilhas
36) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Observe os gráficos do MS-Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, apresentados a
seguir.

Os gráficos apresentados são do tipo
a) Bolhas.
b) Pizza.
c) Rosca.
d) Fatias.
e) Bolas.
37) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
São alguns dos novos recursos presentes no MS Excel 2010, e não presentes em suas versões
anteriores:
a) minigráficos e segmentações de dados.
b) autossoma e classificação de dados.
c) autocorreção e assistente de pesquisa.
d) validação de dados e filtro de pesquisa .
e) formatação condicional e autossoma.
38) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
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Utilizando o Excel 2010, um analista desenvolveu e compartilhou com os demais servidores de
sua seção de trabalho uma planilha eletrônica que pode ser editada por todos os servidores e que,
ainda, permite a identificação do usuário responsável por realizar a última modificação. Para
compartilhar suas atualizações individuais na planilha, o analista tem de selecionar a opção
correspondente em Compartilhar Pasta de Trabalho, do menu Revisão, do Excel 2010.
Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.
a) Caso dois servidores editem a mesma célula, será impossível resolver conflitos de edição.
b) Dois ou mais servidores não poderão editar o mesmo arquivo simultaneamente.
c) Se um servidor acessar a planilha para edição, este procedimento causará o bloqueio do
arquivo, de modo que outro servidor não poderá abri-lo, ainda que seja somente para consulta.
d) O Word é o único programa do Microsoft Office que permite que mais de um usuário edite,
simultaneamente, arquivos de texto.
e) A planilha poderá ser editada por mais de um servidor simultaneamente.
39) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Em relação às formas de obtenção de dados externos no Microsoft Excel, versão português do
Office 2010, correlacione as colunas a seguir:
Opção

Ícone da opção

I. Conexões existentes

()

II. De Texto ( )
III. De outras fontes ( )
IV. Da Web ( )
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
a) II, III, IV, I.
b) III, IV, I, II.
c) IV, II, I, III.
d) IV, II, III, I.
40) FUNCAB - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2016
O valor 0,0019 foi inserido na célula E2 de uma planilha MS Excel 2010, em português. Parte
dessa planilha é mostrada na figura a seguir.
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Após a digitação do valor, a célula foi formatada com o código de formatação #.###,## . Esse
código foi inserido na caixa de texto Tipo, da categoria Personalizado, presente no diálogo
Formatar Células.
Qual figura exibe o conteúdo da célula E2 após essa formatação ter sido aplicada?

a)
.

b)
.

c)
.

d)
.
e)
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.

Powerpoint 2010
41) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013

Considerando a figura acima, que ilustra parte de uma janela do PowerPoint 2010 com uma
apresentação em processo de edição, julgue o item abaixo.
A ferramenta correspondente ao botão
pode ser usada em uma sequência de ações para
se ajustar o espaçamento entre caracteres de um texto da apresentação que for selecionado.
Certo
Errado
42) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
São ―Modos de Exibição de Apresentação‖ no Microsoft PowerPoint, versão português do Office
2010, EXCETO:
a) Anotações
b) Classificação de Slides
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c) Modo de Exibição de Leitura
d) Slide Mestre

BrOffice / LibreOffice
43) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Relacione as extensões de arquivo do BrOffice da coluna da esquerda com o seu respectivo
aplicativo da coluna da direita:
(1) ODS
(A) Writer
(2) ODT
(B) Calc
(3) ODP
(C) Impress
a) 1B - 2C - 3A
b) 1A - 2B - 3C
c) 1C - 2A - 3B
d) 1B - 2A - 3C

Writer
44) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
A figura a seguir foi extraída do Apache OpenOffice Writer 4.0.1 em sua configuração padrão.
Ela apresenta as opções do botão Autolegenda..., da caixa de diálogo que pode ser acessada a
partir do item Legenda... do menu de contexto de uma figura.

Assinale a alternativa que contém o texto mascarado na figura, que descreve o objetivo da caixa
de diálogo apresentada.
a) Ordenar os seguintes objetos por sua legenda:
b) Inserir um novo objeto:
c) Criar uma nova legenda para o objeto:
d) Adicionar legendas automaticamente ao inserir:
e) Editar legendas automaticamente ao inserir:
45) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
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Observe as figuras a seguir, extraídas da aba Recuos e Espaçamentos da caixa de diálogo
Parágrafo, que pode ser acessada a partir do menu Formatar do Apache OpenOffice Writer 4.0.1,
em sua configuração padrão. As figuras apresentam dois momentos (antes e depois) do recurso
gráfico que permite visualizar as configurações aplicadas na aba.

Assinale a alternativa que contém os nomes das opções de configuração aplicadas entre os dois
momentos da figura.
a) Recuo Depois do texto de 5,00 cm e Recuo Primeira linha de 5,00 cm.
b) Recuo Antes do texto de 5,00 cm e Recuo Primeira linha de 5,00 cm.
c) Espaçamento de linhas de 1,5 linhas e Recuo Depois do texto de 5,00 cm.
d) Recuo Primeira linha de 5,00 cm e Espaçamento de linhas de 1,5 linhas.
e) Espaçamento de linhas de 1,5 linhas e Recuo Antes do texto de 5,00 cm.
46) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser executados no BrOffice
Writer para que os parágrafos de um texto selecionado sejam formatados com avanço de 2 cm na
primeira linha e espaçamento 12 entre eles.
a) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no campo
Recuos e Espaçamento.
b) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Parágrafo e inserir os valores desejados no
campo Recuos e Espaçamento.
c) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no campo
Espaçamento.
d) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Recuos e inserir os valores desejados no campo
Recuos e Espaçamento.
e) Pressionar, no início da primeira linha, a tecla Tab e, em seguida, a tecla Enter duas vezes após
o primeiro parágrafo do texto selecionado. Assim, o Writer repetirá essa ação para os demais
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parágrafos selecionados.
47) COPS UEL - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2010
Considere as afirmativas a seguir, com relação ao aplicativo Writer do BrOffice 3.1:
I. A combinação de teclas de atalho CTRL+B salva o documento aberto.
II. Um arquivo de texto do Writer possui extensão padrão .odt.
III. O ícone

tem a função de sublinhar o texto selecionado.

IV. O ícone

serve para justificar o alinhamento do parágrafo.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
48) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Para que o LibreOffice Writer, versão 3.6.3.2, na configuração padrão em português, possa
verificar corretamente a ortografia e a gramática, o editor deverá ser configurado
adequadamente. Sobre esses recursos, tem-se que
a) o editor permite a verificação ortográfica ao se digitar o texto, ou, quando necessário, a partir
do menu Formatar, submenu Estilos e Formatação.
b) a configuração de idioma pode ser feita a partir do menu Ferramentas, submenu Opções, no
item Configurações de Idioma, onde é possível indicar o idioma padrão do documento.
c) o recurso de verificação ortográfica poderá ser ativado a partir do ícone
ferramentas ou a partir do menu Editar, submenu Correção Gramatical.

da barra de

d) o recurso de Autoverificação ortográfica poderá ser ativado a partir do ícone
ferramentas ou a partir do menu Editar, submenu AutoTexto.

da barra de

Calc
49) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Considere a tabela e a caixa de diálogo apresentadas a seguir, extraídas do Apache OpenOffice
Calc 4.0.1 em sua configuração padrão.
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Assinale a alternativa que contém o nome que aparecerá na célula A6, após os critérios de
classificação da caixa de diálogo Classificar serem aplicados na tabela apresentada,
compreendida no intervalo de células A1:D6.
a) Augusto.
b) Daniel.
c) Clara.
d) Pedro.
e) Joana.
50) COPS UEL - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2010
Considere as afirmativas a seguir, com relação ao aplicativo Calc do BrOffice 3.1:

I. O ícone

mostra as funções de desenho.
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II. O ícone

aplica a fórmula SOMA às células selecionadas.

III. O ícone

mescla as células selecionadas.

IV. O ícone

classifica, em ordem crescente, as células selecionadas.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Impress
51) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
Observe as figuras a seguir, que apresentam o mesmo slide em duas exibições distintas da área
de trabalho do Apache OpenOffice Impress 4.0.1, em sua configuração padrão.

Considerando que a Exibição 1 do slide é a Normal, assinale a alternativa que contém o nome da
Exibição 2.
a) Rascunhos.
b) Estrutura de tópicos.
c) Folheto.
d) Notas.
e) Classificador de slides.
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Modelos, Tipos e Topologias de Redes
52) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Selecione o endereço IP correspondente à Classe B de rede:
a) 10.1.2.1
b) 126.128.0.1
c) 172.16.0.1
d) 192.168.0.1

Outros Protocolos (DHCP, etc.)
53) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Diversos protocolos são utilizados em uma comunicação pela Internet, mas apenas alguns deles
contribuem para a segurança da comunicação. A esse respeito, julgue o item seguinte.
Os protocolos TLS (Transport Layer Security) e SSL (Secure Sockets Layer) possuem
propriedades criptográficas que permitem assegurar a confidencialidade e a integridade da
comunicação.
Certo
Errado

WLAN - Redes Sem Fio (Wi-Fi, Bluetooth, etc.)
54) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
As redes de computadores que interligam dispositivos numa rede local sem fios é denominada,
tecnicamente, por:
a) Wi-Fi
b) Ethernet
c) Banda Larga
d) WAN

Definições Web (URL, WWW, links, download, etc.)
55) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Tanto em uma Internet, como numa Intranet, quando digitamos o endereço de um recurso
disponível na rede, como um site, estamos tecnicamente nos referindo a uma:
a) TCP
b) HTTP
c) URL
d) RFC
56) FUNCAB - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2016
O website dos Correios (www.correios.com.br) está instalado em uma máquina cujo endereço IP
é 200.252.60.24 . Ele usa a porta padrão do protocolo http.
Qual URL permite acessar corretamente a página inicial desse website?
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a)
b)
c)
d)
e)

http://200.252.60.24/80
http://200.252.60.24:80
http://200.252.60.24/100
http://200.252.60.24/100.html
http://200.252.60.24:100

Navegadores (Browsers)
57) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Considerando conceitos básicos de informática e aspectos relacionados à segurança da
informação, julgue o item a seguir.
Nos navegadores Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, o uso de
bookmarks permite definir a atualização automática, pelo navegador, de novas informações
geradas pelos sítios da web marcados pelo usuário.
Certo
Errado
58) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
O uso de recursos de tecnologias da informação e das comunicações encontra-se difundido e
disseminado em toda sociedade. Nesse contexto, ações de investigação criminal necessitam estar
adaptadas para identificar e processar evidências digitais de modo a produzir provas materiais.
Para tanto, existem diversos tipos de exames técnico-científicos utilizados em investigações.
Acerca desses exames, julgue o item a seguir.
Navegadores da Web podem ser configurados para não registrar os registros (logs) de navegação
ou para excluí-los automaticamente. Esse tipo de ação dificulta o exame de informações acerca de
sítios web visitados a partir de determinado sistema.
Certo
Errado
59) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Nas várias distribuições Linux, os navegadores que rodam nativamente nesse ambiente são:
I. Microsoft Internet Explorer
II. Mozilla Firefox
III. Google Chrome
Estão corretos os itens:
a) somente o I e II.
b) somente o II e III.
c) somente o I e III.
d) todos os itens apresentados.

Mozilla Firefox
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60) FUNCAB - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2016
Alguns bancos comerciais obrigam que se instale módulos de segurança nos navegadores Web
visando proteger as operações bancárias que seus clientes realizam cotidianamente.
No navegador Firefox, o diálogo que permite ativar e desativar esses plug-ins pode ser alcançado
com exatos três cliques do mouse. O primeiro clique deve ser feito sobre o menu Ferramentas, o
terceiro clique sobre a opção Plugins e o segundo clique sobre o item de menu:
a) informações da página
b) downloads
c) opções
d) complementos
e) configurar página

Google Chrome
61) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Com relação ao navegador Google Chrome e à situação apresentada na figura acima, que mostra
uma janela desse software, julgue o seguinte item.

Ao se clicar o botão
, será exibida uma lista de opções, entre as quais uma que permitirá
imprimir a página em exibição.
Certo
Errado
62) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
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A imagem a seguir, extraída do Google Chrome 37.0, em sua configuração padrão, apresenta o
site da Fundação Vunesp com o cursor do mouse posicionado sobre um link, sem clicar.

Assinale a alternativa que descreve o que acontecerá quando o usuário clicar no referido link.
Considere que o usuário tem permissão e todos os aplicativos necessários para executar a ação.
a) A página inicial da Vunesp será aberta em nova guia.
b) Um arquivo será aberto ou baixado pelo navegador.
c) A mesma página será aberta em uma nova janela.
d) Um formulário para inclusão de dados pessoais será aberto em uma nova guia.
e) A página será salva na barra de favoritos.
63) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
Dois analistas, que compartilham a mesma estação de trabalho ao longo do dia — um no turno
matutino e outro no turno vespertino —, utilizam a versão mais recente do Google Chrome e
desejam que esse navegador memorize os dados de formulários dos sistemas web do órgão em
que atuam, sem que as senhas desses formulários sejam memorizadas.
Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.
a) É possível configurar o browser para memorizar dados dos formulários, entretanto isso
implica necessariamente o armazenamento das respectivas senhas, ainda que de modo
independente para cada analista.
b) Não é possível memorizar nomes de usuários e senhas para cada analista individualmente,
visto que o navegador em
armazena os dados de formulários no mesmo local,
independentemente do perfil do usuário na estação de trabalho.
c) Cada analista deve, ao fim de seu turno, limpar os dados de navegação e de privacidade para
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evitar sobreposição e compartilhamento de dados dos formulários no navegador, pois
independentemente da configuração os dados do browser são únicos para todos os usuários que
acessem a estação.
d) Não é possível realizar quaisquer configurações adicionais no navegador, uma vez que este,
necessariamente, armazena dados e senhas de formulários.
e) É possível configurar o browser para memorizar dados dos formulários e não armazenar
senhas de modo independente para cada analista.

Recursos e operações de Correio Eletrônico
64) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
O uso de recursos de tecnologias da informação e das comunicações encontra-se difundido e
disseminado em toda sociedade. Nesse contexto, ações de investigação criminal necessitam estar
adaptadas para identificar e processar evidências digitais de modo a produzir provas materiais.
Para tanto, existem diversos tipos de exames técnico-científicos utilizados em investigações.
Acerca desses exames, julgue o item a seguir.
Exames em mensagens eletrônicas, tais como emails, permitem identificar o responsável pelo
envio das mensagens, uma vez que as mensagens utilizadas nesse tipo de comunicação sempre
contêm um endereço que identifica o remetente da mensagem.
Certo
Errado
65) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
É uma vantagem exclusiva do correio eletrônico do tipo webmail em relação ao correio eletrônico
tradicional (cliente-servidor):
a) apresentar ausência da necessidade de instalação de software específico na estação do usuário,
exceto o navegador.
b) permitir o envio e o recebimento de correspondências eletrônicas para grupos de contatos
cadastrados.
c) permitir o envio de correspondências eletrônicas com prioridade.
d) apresentar ausência da necessidade do acesso à Internet.
e) poder ser utilizado em organizações com mais de 100 usuários.

Outlook
66) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
Analise as sentenças abaixo em relação ao Outlook 2010:
I. Em geral, o desempenho do Outlook 2010 é maior em comparação ao Office Outlook 2007, pois
aquele é iniciado e encerrado mais rapidamente do que este.
II. O recurso Carimbo Postal foi removido do Outlook 2010.
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III. Embora vários novos recursos e diversas alterações na interface do usuário tenham sido
adicionados ao Outlook 2010, os arquivos de dados do Outlook (.ost e .pst) e os formatos de
arquivos de perfil do Outlook (.prf) no Outlook 2010 são incompatíveis com versões anteriores.
Das sentenças acima, apenas:
a) I é verdadeira.
b) II é verdadeira.
c) III é verdadeira.
d) I e II são verdadeiras.
e) II e III são verdadeiras.
67) COPS UEL - Esc Pol (PC PR)/PC PR/2010
Considere as afirmativas a seguir:
I. Uma das funcionalidades presentes no Internet Explorer 7.0 é a navegação em abas.
II. Cavalo de Troia é o nome dado a uma categoria de vírus que se apresenta sob a forma de um
software útil, mas cuja real intenção é provocar algum tipo de dano ao computador do usuário.
III. O Outlook Express 6.0 não possui o recurso de envio de mensagens com cópia oculta.
IV. O Outlook Express 6.0 permite o gerenciamento de várias contas de e-mail.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Mozilla Thunderbird
68) VUNESP - Insp PC CE/PC CE/2015
A imagem a seguir foi extraída do Thunderbird 24.4.0 em sua configuração padrão. Ela apresenta
os botões de ação do formulário de edição de uma mensagem. Parte dos nomes dos botões foi
mascarada e marcada de 1 a 3.

Assinale a alternativa que contém o nome correto dos botões, na ordem de 1 a 3.
a) Spam, Excluir e Lixeira.
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b) Lixeira, Spam e Excluir.
c) Arquivar, Excluir e Spam.
d) Rascunho, Spam e Lixeira.
e) Arquivar, Spam e Excluir.

Webmails
69) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Observe a tela de um webmail (correio eletrônico na Internet) em que está sendo redigida uma
mensagem, conforme exibido parcialmente na figura, para responder à .

Assinale a alternativa que contém o(s) destinatário(s) que não será(ão) visualizado(s) pelos
demais quando o e-mail for enviado.
a) deptorh@policiacivil.sp.gov.br
b) professor@vunesp.com.br e banca@vunesp.com.br
c) deptorh@policiacivil.sp.gov.br e professor@vunesp. com.br
d) banca@vunesp.com.br
e) professor@vunesp.com.br
70) VUNESP - Ag Pol (PC SP)/PC SP/2013
Observe a tela de um webmail (correio eletrônico na Internet) em que está sendo redigida uma
mensagem, conforme exibido parcialmente na figura, para responder à .
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A pasta desse webmail em que um e-mail recém-chegado é armazenado é
a) Limpeza automática.
b) Enviados.
c) Entrada.
d) Lixeira.
e) Rascunhos.
71) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
DNS
Diversos protocolos são utilizados em uma comunicação pela Internet, mas apenas alguns deles
contribuem para a segurança da comunicação. A esse respeito, julgue o item seguinte.
O protocolo DNS é usado para traduzir um nome em um endereço IP e vice-versa, ao passo que o
FTP é um protocolo de transferência de arquivos que possui como requisito o protocolo de
transporte UDP.
Certo
Errado

DNS
72) FUMARC - Inv Pol (PC MG)/PC MG/2014
Assinale o sistema de gerenciamento de nomes que traduz URLs em endereços IP:
a) DNS
b) DHCP
c) Gateway
d) IMAP

Computação em Nuvem (Cloud Computing)
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73) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Identifique abaixo a única alternativa que apresenta um programa de correio eletrônico que
utiliza integralmente do conceito de Computação na Nuvem (Cloud Computing):
a) Mozilla Thunderbird.
b) Outlook Express.
c) Microsoft OneNote.
d) Gmail - Google Mail.
74) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
Um usuário instalou e configurou, em uma estação de trabalho do órgão onde atua, um
aplicativo de disco virtual, que permite armazenamento de dados em nuvem (Cloud storage), e
sincronizou uma pasta que continha apenas um arquivo nomeado como xyz.doc. Em seguida, ele
inseriu três arquivos nessa pasta e modificou o conteúdo do arquivo xyz.doc. Posteriormente,
esse usuário configurou, em um computador na sua residência, o mesmo aplicativo com a mesma
conta utilizada no seu trabalho, mas não realizou quaisquer edições ou inserção de arquivos na
referida pasta.
Com base nas informações apresentadas nessa situação hipotética, é correto afirmar que, no
computador na residência do usuário, a pasta utilizada para sincronizar os dados conterá
a) quatro arquivos, porém o arquivo xyz.doc não conterá as modificações realizadas no órgão,
uma vez que cloud storage sincroniza inserções, e não atualizações.
b) somente o arquivo xyz.doc sem as modificações realizadas no órgão, uma vez que cloud
storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da instalação e da configuração do
programa.
c) somente o arquivo xyz.doc com as modificações realizadas no órgão, uma vez que cloud
storage sincroniza apenas arquivos que já existiam antes da instalação e da configuração do
programa com suas devidas atualizações.
d) quatro arquivos, incluindo o arquivo xyz.doc com as modificações realizadas no órgão em
que o usuário atua.
e) três arquivos, uma vez que cloud storage sincroniza apenas arquivos inseridos após a
instalação e a configuração do programa.
75) CESPE - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
Assinale a opção que apresenta procedimento correto para se fazer becape do conteúdo da pasta
Meus Documentos, localizada em uma estação de trabalho que possui o Windows 10 instalado e
que esteja devidamente conectada à Internet.
a) Deve-se instalar e configurar um programa para sincronizar os arquivos da referida pasta,
bem como seus subdiretórios, em uma cloud storage.
b) Deve-se permitir acesso compartilhado externo à pasta e configurar o Thunderbird para
sincronizar, por meio da sua função becape externo, os arquivos da referida pasta com a nuvem
da Mozilla.
c) Depois de permitir acesso compartilhado externo à pasta, deve-se configurar o Facebook para
que tenha seus arquivos e subpastas sincronizados com a cloud storage privada que cada conta
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do Facebook possui.
d) Os arquivos devem ser copiados para a área de trabalho, pois nessa área o sistema
operacional, por padrão, faz becapes diários e os envia para o OneDrive.
e) O Outlook Express deve ser configurado para anexar diariamente todos os arquivos da
referida pasta por meio da função becape, que automaticamente compacta e anexa todos os
arquivos e os envia para uma conta de email previamente configurada.

Grupos Colaborativos e de Discussão
76) IBFC - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2014
Uma das ferramentas típicas utilizadas para a criação de Grupos de Discussão, ou Lista de
Discussão, é especificamente o:
a) VolP (Voz sobre IP).
b) cloud storage.
c) correio eletrônico.
d) site de discussões.

Sites de Busca (Google, Bing, Yahoo, etc.)
77) CESPE - Inv (PC BA)/PC BA/2013
Considerando conceitos básicos de informática e aspectos relacionados à segurança da
informação, julgue o item a seguir.
Os sítios de busca, como o Google, nem sempre retornam ao usuário as páginas mais
significativas disponíveis na Internet em relação ao que ele deseja realmente encontrar.
Certo
Errado
78) CESPE - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2016
Assinale a opção que apresenta corretamente o texto que, ao ser digitado no sítio de buscas
Google, permite localizar, na web, arquivos no formato pdf que contenham a frase ―valorização
do policial civil‖, mas não contenham o vocábulo ―concurso‖.
a) ‗valorização do policial civil‘ without ‗concurso‘ type(pdf)
b) ‗valorização do policial civil‘ no:concurso archive(pdf)
c) ―valorização do policial civil‖ not(concurso) in:pdf
d) ―Valorização do Policial Civil.‖ -concurso filetype:pdf
e) valorização and do and policial and civil exclude(concurso) in:pdf
79) UEG - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2013
Os mecanismos de busca disponíveis na Internet (Google, Yahoo, entre outros) são sistemas que
auxiliam no processo de navegação, consulta e seleção de conteúdos. Consultas mais refinadas
auxiliam na diminuição das páginas apresentadas como resultado. Quanto aos recursos do
Google, constata-se que
a) o recurso de busca avançada possibilita a escolha do idioma de consulta desejado, reduzindo
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o universo de resultados apresentados.
b) a busca avançada disponibiliza um recurso que possibilita indicar ao mecanismo que sejam
selecionados somente textos reconhecidos e validados como verdadeiros em sua base de
consulta.
c) para buscas de tipos específicos de arquivos (PDF, DOC, PTD, por exemplo) é necessário ser
usuário cadastrado nos serviços do FileType do Google.
d) para consultar uma expressão exata utiliza-se o termo ―OR‖ ou o sinal de mais (+) entre as
palavras que compõem a expressão de consulta.

Ameaças (Vírus, Worms, Trojans, Malware, etc.)
80) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
O uso de recursos de tecnologias da informação e das comunicações encontra-se difundido e
disseminado em toda sociedade. Nesse contexto, ações de investigação criminal necessitam estar
adaptadas para identificar e processar evidências digitais de modo a produzir provas materiais.
Para tanto, existem diversos tipos de exames técnico-científicos utilizados em investigações.
Acerca desses exames, julgue o item a seguir.
Computadores infectados com vírus não podem ser examinados em uma investigação, pois o
programa malicioso instalado compromete a integridade do sistema operacional.
Certo
Errado
81) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Malware é qualquer tipo de software que pode causar algum impacto negativo sobre a
informação, podendo afetar sua disponibilidade, integridade e confidencialidade. Outros
softwares são produzidos para oferecer proteção contra os ataques provenientes dos malwares.
Com relação a esse tema, julgue o próximo item.
Os vírus, ao se propagarem, inserem cópias de seu próprio código em outros programas,
enquanto os worms se propagam pelas redes, explorando, geralmente, alguma vulnerabilidade
de outros softwares.
Certo
Errado

Antivírus e Antispyware
82) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Considerando conceitos básicos de informática e aspectos relacionados à segurança da
informação, julgue o item a seguir.
A necessidade de constante atualização automatizada de regras e assinaturas de ameaças digitais
é característica do funcionamento de antivírus, firewalls e anti-spywares em computadores
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pessoais.
Certo
Errado
83) CESPE - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2013
Malware é qualquer tipo de software que pode causar algum impacto negativo sobre a
informação, podendo afetar sua disponibilidade, integridade e confidencialidade. Outros
softwares são produzidos para oferecer proteção contra os ataques provenientes dos malwares.
Com relação a esse tema, julgue o próximo item.
Firewalls são dispositivos de segurança que podem evitar a contaminação e a propagação de
vírus. Por outro lado, antivírus são ferramentas de segurança capazes de detectar e evitar ataques
provenientes de uma comunicação em rede.
Certo
Errado

Autenticação e Controle de Acesso (Senhas, Etc.)
84) CESPE - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
Os mecanismos de proteção aos ambientes computacionais destinados a garantir a segurança da
informação incluem
a) controle de acesso físico, token e keyloggers.
b) assinatura digital, política de chaves e senhas, e honeypots.
c) política de segurança, criptografia e rootkit.
d) firewall, spyware e antivírus.
e) adware, bloqueador de pop-ups e bloqueador de cookies.

Criptografia, Assinatura e Certificado Digital
85) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Considerando conceitos básicos de informática e aspectos relacionados à segurança da
informação, julgue o item a seguir.
Nos computadores com sistemas operacionais Linux e Windows, o extravio do disco rígido não
gera riscos de vazamento de informações, uma vez que, nesses sistemas, o armazenamento de
dados é realizado, por parâmetro padrão, com emprego de criptografia simétrica dos dados.
Certo
Errado
86) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Considerando conceitos básicos de informática e aspectos relacionados à segurança da
informação, julgue o item a seguir.
O uso de assinatura digital tem maior potencial de garantia de não repúdio que segurança de
38
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e
quaisquer outras formas de compartilhamento.

Informática
Agente da Polícia Civil

sigilo sobre determinada informação digital.
Certo
Errado

Backup
87) CESPE - Escr (PC BA)/PC BA/2013
Considerando conceitos básicos de informática e aspectos relacionados à segurança da
informação, julgue o item a seguir.
Os comandos tar e gzip são utilizados para gerar pacotes de becape nas plataformas Windows e
Linux.
Certo
Errado
88) FEC - Insp Pol (PC RJ)/PC RJ/2012
São tipos possíveis de backup disponibilizados no assistente da ferramenta backup do Windows
XP Professional, clicando-se no botão avançado:
a) normal, cópia, incremental, diferencial e diário.
b) diário, semanal, quinzenal, mensal e anual.
c) arquivos, pastas, aplicativos e sistema operacional.
d) local, discos removíveis, rede e remoto.
e) documentos, configurações, contas de usuário e registro (registry).
89) CESPE - Ag Pol (PC GO)/PC GO/2016
Com relação aos procedimentos de becape, assinale a opção correta.
a) O becape incremental deve ser feito depois de realizada cópia completa de todos os arquivos
de interesse.
b) A cópia completa deve ser feita periodicamente, para copiar os arquivos que sofreram alguma
modificação na última cópia incremental.
c) Na cópia incremental, não é necessário especificar os intervalos de tempo em que houve
alterações nos arquivos.
d) O becape incremental não utiliza dados recuperados das cópias completas.
e) Na cópia incremental, os arquivos copiados anteriormente são recopiados,
independentemente do ponto de recuperação definido.
90) FUNCAB - Inv Pol (PC PA)/PC PA/2016
A figura a seguir exibe um texto produzido com o editor MS Word 2010, em português.
Os seguintes alimentos apresentaram grande vanação de preços na última pesquisa realizada
1. |_aticfnios
2. Leite 3. Iogurte
4 Grãos
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5. Feijão preto
6. Feijão carioca
Ele possui as seguintes características:
• Margens direita e esquerda: 6,00 cm
• Margens superior e inferior: 2,54 cm • Tipo de fonte: Arial 11
• Recuo: 0 cm (todos) • Espaçamento entre linhas: 1,08 (múltiplos)
• Espaçamento depois: 8 pt
Os alimentos pesquisados foram formatados com uma lista de vários níveis, todos eles
numéricos.
Suponha que o autor do texto posicione o cursor imediatamente antes da letra L do primeiro
elemento da lista (Laticínios) e, em seguida, pressione a tecla TAB.
Qual figura exibe o resultado da aplicação dessas duas operações sobre o texto em ?
a) Os seguintes alimentos apresentaram grande variação de preços na última pesquisa realizada
1. laticínios
2. Leite
3. Iogurte
4. Grãos
5. Feijão preto
6. Feijão carioca
b) Os seguintes alimentos apresentaram grande variação de preços na última pesquisa realizada
1
2. laticínios
3 Leite
4 Iogurte
5. Grãos
6. Feijão preto
7. Feijão carioca
c) Os seguinles alimentos apresentaram grande variação de preços na última pesquisa realizada:
laticínios
1. Leite
2. Iogurte
3. Grãos
4 Feijão preto
5. Feijão carioca
d) Os seguintes alimentos apresentaram grande variação de preços na última pesquisa realizada:
1.
1.1 laticínios
2. Leite
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3. Iogurte
4 Grãos
5. Feijão preto
6 Feijão carioca
e) Os seguintes alimentos apresentaram grande variação de preços na última pesquisa realizada
1.
Laticínios
2. Leite
3. Iogurte
4. Grãos
5 Feijão preto
6 Feijão carioca
91) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
Acerca dos componentes de um computador, analise as seguintes afirmativas.
1) A memória RAM é importante para o armazenamento de dados, mas não tem relação com o
desempenho do computador.
2) Um disco rígido com capacidade de armazenar até 1.000.000 bytes é, atualmente, um dos
discos de maior capacidade disponível.
3) O monitor é considerado um dispositivo de saída de dados.
Está(ão) correta(s):
a) 3, apenas.
b) 1 e 2, apenas.
c) 1 e 3, apenas.
d) 2 e 3, apenas.
e) 1, 2 e 3.
92) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
Analise a figura a seguir, extraída do programa Microsoft Word.
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Com base na figura apresentada e nas características do programa Microsoft Word, analise as
afirmativas a seguir.
1) No tamanho A4 e no modo de orientação Paisagem, a largura da página torna-se maior que a
altura.
2) No caso das margens personalizadas, podemos configurar valores diferentes para as margens
superior e inferior da página.
3) O recurso de quebra de página marca o ponto em que uma página termina e outra começa.
Está(ão) correta(s):
a) 1, apenas.
b) 1 e 2, apenas.
c) 1 e 3, apenas.
d) 2 e 3, apenas.
e) 1, 2 e 3.
93) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
Acerca do sistema operacional Microsoft Windows, analise as afirmativas a seguir.
1) A lixeira representa uma área do computador na qual o usuário pode colocar os arquivos que
não pretende mais utilizar.
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2) Não é possível salvar arquivos na área de trabalho do computador.
3) A ferramenta Internet Explorer é utilizada para realizar, entre outras coisas, a navegação em
sites da Web.
Está(ão) correta(s):
a) 1, apenas.
b) 1 e 2, apenas.
c) 1 e 3, apenas.
d) 2 e 3, apenas.
e) 1, 2 e 3.
94) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
Analise a figura a seguir, extraída do programa Microsoft Word.

Baseado na figura apresentada e nas características do programa Microsoft Word, analise as
afirmativas a seguir.
1) O botão

é utilizado para fazer o alinhamento centralizado do texto selecionado.

2) Para mudar a cor da fonte de um texto, utilizamos o botão

.
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3) A opção

é utilizada para iniciar uma lista numerada.

Está(ão) correta(s):
a) 1, apenas.
b) 1 e 2, apenas.
c) 1 e 3, apenas.
d) 2 e 3, apenas.
e) 1, 2 e 3.
95) IPAD - Ag (PC AC)/PC AC/2012
Analise a figura a seguir, extraída do programa Microsoft Excel.

Com base na figura apresentada e nas características do programa Microsoft Excel, analise as
afirmativas a seguir.
1) O valor da célula B3 é calculado pela seguinte fórmula: SOMA(B1:B2).
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2) O botão

é utilizado para colocar textos em negrito.

3) O texto Valor unitário: está localizado na célula A2.
Está(ão) correta(s):
a) 1, apenas.
b) 1 e 2, apenas.
c) 1 e 3, apenas.
d) 2 e 3, apenas.
e) 1, 2 e 3.

96) FUNCAB - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2014
Para copiar arquivos de um pendrive para seu computador, deve-se utilizar:
a) uma porta USB.
b) uma unidade DVD-RW.
c) uma entrada virtual.
d) uma rede compartilhada.
e) um protocolo www.

97) FUNCAB - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2014

No Microsoft Office Word 2007, o ícone
a) Criar.
b) Fechar.
c) Salvar.
d) Abrir.
e) Salvar como.

corresponde à função:

98) FUNCAB - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2014
Nas ferramentas de correio eletrônico, o conceito de pastas tem como principal objetivo:
a) garantir a confidencialidade das mensagens.
b) evitar o recebimento de spams e tentativas de phishing.
c) organizar as mensagens por critérios estabelecidos pelo usuário.
d) rastrear o acesso de terceiros às suas mensagens.
e) catalogar endereços eletrônicos.
99) FUNCAB - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2014
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No Microsoft Office Excel 2007, o ícone que permite pôr em destaque o texto contido numa
planilha eletrônica é:
a)

b)

c)

d)
e)

100) FUNCAB - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2014
Sobre manipulação de arquivos e pastas no Windows Explorer, considerando sua configuração
padrão, é correto afirmar que:
a) ao selecionar a opção "Criar Atalho", uma cópia do arquivo selecionado é feita para a área de
trabalho de seu computador.
b) ao selecionar a opção "Copiar", o arquivo é removido da pasta de origem.
c) a opção "Renomear" modifica o nome do arquivo para um nome padrão do Windows.
d) ao excluir um arquivo, o Windows move o arquivo para a pasta Lixeira.
e) a opção "Abrir" abrirá o arquivo selecionado no editor de texto padrão do Windows.

Gabarito
1) C
7) D
13) B
19) A
25) E
31) D
37) A
43) D
49) C
55) C

2) B
8) Errado
14) E
20) Certo
26) B
32) A
38) E
44) D
50) C
56) B

3) E
9) B
15) B
21) Errado
27) A
33) Certo
39) D
45) E
51) D
57) Errado

4) B
10) D
16) A
22) C
28) E
34) B
40) D
46) B
52) C
58) Certo

5) C
11) C
17) D
23) A
29) B
35) E
41) Certo
47) B
53) Certo
59) B

6) C
12) D
18) C
24) B
30) C
36) B
42) D
48) B
54) A
60) D
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61) Certo
67) A
73) D
79) A
85) Errado
91) A
97) E

62) B
68) E
74) D
80) Errado
86) Certo
92) E
98) C

63) E
69) D
75) A
81) Certo
87) Errado
93) C
99) C

64) Errado
70) C
76) C
82) Errado
88) A
94) C
100) D

65) A
71) Errado
77) Certo
83) Errado
89) A
95) D

66) D
72) A
78) D
84) B
90) A
96) A
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