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Informática 
 

 
Questão 1: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Hardware 

Texto para a questão. 
 
Considere a configuração de um microcomputador do tipo notebook apresentada a seguir. 
 
Intel Core Duo – 1,6 GHz e 533 MHz FSB; 
2 MB L2 cache; 
15,4 WXGA LCD; 
120 GB HDD; 
DVD-RW double layer; 
1 GB DDR2, 802.11 a/b/g wireless LAN. 
  
Com referência ao microcomputador apresentado, assinale a opção correta. 

 a) 2 MB L2 cache indica a capacidade da memória cache, uma memória estática que tem por 
finalidade aumentar o desempenho do processador ao realizar busca antecipada na memória RAM. 

 b) A opção L2 significa que é possível instalar dois sistemas operacionais, como o Linux e o 
Windows XP. 

 c) A utilização de dispositivos do tipo pen drive permite ampliar, ainda que temporariamente, a 
capacidade da memória ROM do computador. 

 d) A capacidade do disco rígido, na referida configuração, é de 1 GB. 
 
 
 
Questão 2: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Hardware 

Texto para a questão. 
 
Considere a configuração de um microcomputador do tipo notebook apresentada a seguir. 
 
Intel Core Duo – 1,6 GHz e 533 MHz FSB; 
2 MB L2 cache; 
15,4 WXGA LCD; 
120 GB HDD; 
DVD-RW double layer; 
1 GB DDR2, 802.11 a/b/g wireless LAN. 
  
Ainda com base na configuração apresentada, assinale a opção correta. 
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 a) DVD-RW double layer indica que o notebook possui leitora de DVD dupla face, mas não 
permite gravação. 

 b) Com a configuração de hardware apresentada, não seria possível a instalação 
do software Linux. Para essa instalação, seria necessário ampliar a capacidade de memória. 

 c) O notebook com a configuração apresentada permite acesso a redes sem fio das tecnologias 
802.11 a/b/g wireless LAN. 

 d) 15,4 WXGA LCD indica o modelo e o tamanho da placa-mãe da configuração apresentada. 
  
 
 
 
Questão 3: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Dispositivos de Armazenamento 

Com relação aos componentes de computadores digitais e aos seus periféricos e dispositivos de 
armazenamento de dados, julgue o item que se segue. 
 
O termo ROM é utilizado para designar os discos rígidos externos que se comunicam com o 
computador por meio de portas USB e armazenam os dados em mídia magnética, sendo, portanto, 
um tipo de memória volátil. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 4: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Dispositivos de Entrada e Saída 

Com relação aos componentes de computadores digitais e aos seus periféricos e dispositivos de 
armazenamento de dados, julgue o item que se segue. 
 
Quando usado corretamente, um modem adequado pode permitir que um computador transmita e 
receba dados de outros sistemas computacionais, também conectados a dispositivos adequados e 
corretamente configurados, por via telefônica. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 5: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Processador 

Texto para a questão. 
 
Considere a configuração de um microcomputador do tipo notebook apresentada a seguir. 
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Intel Core Duo – 1,6 GHz e 533 MHz FSB; 
2 MB L2 cache; 
15,4 WXGA LCD; 
120 GB HDD; 
DVD-RW double layer; 
1 GB DDR2, 802.11 a/b/g wireless LAN. 
  
Com base na configuração apresentada, assinale a opção correta. 

 a) 1,6 GHz indica que o processador possui capacidade de armazenamento de dados de 1.600 
MB. 

 b) Intel Core Duo indica a existência de memória dupla, o que amplia a velocidade de 
processamento das informações. 

 c) 533 MHz FSB indica a capacidade da memória RAM. 

 d) Intel Core Duo indica que há dois processadores no mesmo chip de silício. 
 
 
 
 
Questão 6: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Administrativa/2015 
Assunto: Processador 

Com relação aos componentes básicos de um computador, assinale a opção correta. 

 a)  A memória do computador é composta por um conjunto de registradores, sendo o tamanho 
de cada um calculado em bits. 

 b)  Para melhorar o desempenho do processador, cada registrador é responsável por 
armazenar vários endereços, compostos de radicais, que, na prática, são as três primeiras letras de 
uma palavra, associadas a um número único gerado pelo sistema. 

 c)  A UCP é a parte mais importante de um computador, a qual é formada por três outras 
unidades principais: a unidade lógica (UL), a unidade aritmética (UA) e a unidade de controle (UC). 

 d)  Conceitualmente, um processador é diferente de uma unidade central de processamento 
(UCP). Enquanto o primeiro é responsável por executar operações de adição e subtração, o segundo 
é responsável por transferir o resultado dessas operações para a memória principal. 

 e)  Os barramentos servem para interligar os componentes da memória secundária, área 
responsável por armazenar e processar os dados no computador. 
 
 
 
 
Questão 7: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Barramento e Placa-mãe 

Com relação aos componentes de computadores digitais e aos seus periféricos e dispositivos de 
armazenamento de dados, julgue o item que se segue. 
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A comunicação entre o microprocessador e as memórias RAM e cache de um computador digital é 
sempre feita através de uma porta USB, pois essas memórias são as que apresentam o tempo de 
acesso mais rápido possível. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 8: CESPE - AJ (STF)/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 
Assunto: Conceitos Gerais de Sistemas Operacionais 

Acerca de sistema operacional e do ambiente Microsoft Office 2010, julgue o item a seguir. 
  
A fim de evitar incompatibilidades no uso do sistema, não é permitida a instalação de diferentes 
sistemas operacionais em um computador que possui dois discos rígidos ou um único disco dividido 
em partições. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 9: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015 
Assunto: Conceitos Gerais de Sistemas Operacionais 

Há uma grande demanda, no mercado de tecnologia da informação, pela virtualização de serviços e 
sistemas, principalmente no que se refere aos serviços na nuvem. Na maioria dos casos, esses 
serviços devem ser executados em máquinas virtuais. É correto afirmar que há sistema operacional 
funcionando em uma máquina virtual no caso de 

 a)  o sistema operacional Linux estar instalado em um computador considerado servidor de um 
serviço de rede e que provê serviços para compartilhamento e armazenamento de arquivos 
acessíveis a usuários na Internet. 

 b)  o sistema operacional Linux estar instalado em um computador considerado estação de 
trabalho de uma rede utilizada para a navegação na Internet, envio e recebimento de emails e 
criação e edição de planilhas. 

 c)  o sistema operacional Windows estar instalado em um notebook para o usuário final. 

 d)  sistemas operacionais Windows e Linux estarem instalados em um notebook em 
formato dual boot e um deles tiver sido selecionado para iniciar o notebook. 

 e)  sistemas operacionais Windows e Linux estarem instalados em um notebook e o usuário, 
tendo selecionado o Windows para iniciar o computador, poder, com o apoio de um software, 
executar simultaneamente o Linux. 
 
 
Questão 10: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2015 
Assunto: Windows 
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A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de textos, julgue o item que se segue. 
  
No ambiente Windows, os arquivos criados pelo usuário na própria máquina são automaticamente 
armazenados na pasta MeusDocumentos, enquanto os arquivos baixados da Internet, ou seja, que 
não são criados pelo usuário, ficam armazenados na pasta Downloads. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 11: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 
Assunto: Windows 

 
  
Com relação à figura precedente, que mostra parte de uma janela do Windows Explorer, assinale a 
opção correta. 

 a) A pasta  , por padrão, armazena os arquivos que o usuário deseje guardar 
temporariamente antes de enviá-los para uma unidade externa. 

 b) A opção  permite aumentar a área de armazenamento disponível no computador. 

 c) No menu , a opção  permite a criação de uma nova pasta de arquivos dentro da 
unidade ou da pasta que tiver sido selecionada. 

 d) A área  é destinada ao compartilhamento de arquivos da máquina com outros 
usuários. 

 e) É possível excluir a  clicando-se com o botão direito na opção . 
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Questão 12: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Windows XP 

 

 
 
Com relação à figura acima, que mostra uma janela do Windows XP, julgue o item subsequente. 
 

Ao se clicar com o botão direito do mouse no ícone  é apresentada uma lista de 
opções, entre as quais uma que permite abrir o arquivo correspondente a esse ícone. 

 Certo 

 Errado 
 
 

Questão 13: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Windows XP 

 

 
 
Com relação à figura acima, que mostra uma janela do Windows XP, julgue o item subsequente. 
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Ao se clicar o ícone correspondente ao arquivo  e, em seguida, se clicar o botão , 
será iniciado o programa antivírus que esteja sendo usado na proteção do computador, que 
permitirá identificar se o arquivo está contaminado por um vírus de macro. 

 Certo 

 Errado 
 
 

 
Questão 14: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Windows XP 

 

 
 
Com relação à figura acima, que mostra uma janela do Windows XP, julgue o item subsequente. 
 

Ao se clicar o botão , próximo ao canto superior direito da janela, essa janela será minimizada. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 15: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Windows XP 
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Com relação à figura acima, que mostra uma janela do Windows XP, julgue o item subsequente. 
 

Para se criar uma pasta nova, que fique armazenada na pasta , é suficiente se clicar 

o botão . 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 16: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
Assunto: Windows XP 

Com relação ao ambiente Windows e a aplicativos de edição de textos e de navegação na Internet, 
julgue o item a seguir. 
 
No Windows XP, a função de gerenciamento do computador permite que diversas atividades de 
manutenção em computadores locais e remotos sejam realizadas, como, por exemplo, gerenciar 
recursos compartilhados, visualizar usuários conectados e interromper serviços do sistema. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 17: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: Windows XP 
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Na situação mostrada na figura acima, que reproduz parte de uma janela do sistema operacional 
Windows, 

ao clicar a opção , o usuário terá acesso ao banco de dados do sistema operacional 
Windows que apresenta as pastas e subpastas com os arquivos de programas desse sistema 
operacional. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 18: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: Windows XP 
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a opção permite localizar arquivos ou pastas no computador local, dados na Internet 
ou, ainda, pessoas no Active Directory. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 19: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: Windows XP 
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a opção possibilita que o usuário acesse informações a respeito dos discos 
disponíveis localmente e na rede, bem como das opções de computação em nuvem. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 20: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Windows 7 

Considerando os sistemas operacionais Linux e Windows, julgue o item seguinte. 
 
No Windows 7, é possível organizar os arquivos em pastas e subpastas ou, ainda, em bibliotecas. 
Caso se opte por organizar os arquivos em bibliotecas, os arquivos serão movidos fisicamente de 
onde eles estavam armazenados para as bibliotecas, a fim de melhorar a performance de consulta. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 21: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2012 
Assunto: Windows 7 

 

 
  
A partir da figura acima, que mostra a janela Painel de Controle de um computador com sistema 
operacional Windows 7, julgue o item seguinte. 
 
A partir da opção Sistema e Segurança, o usuário pode visualizar as configurações de atualizações 
automáticas (Windows Update). 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 22: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2012 
Assunto: Windows 7 
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A partir da figura acima, que mostra a janela Painel de Controle de um computador com sistema 
operacional Windows 7, julgue o item seguinte. 
 
Ao clicar em Desinstalar um programa, o usuário será direcionado a uma nova tela em que será 
mostrada a opção de remoção automática de todos os programas instalados no computador, exceto 
do sistema operacional. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 23: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 
Assunto: Windows 7 
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A partir da figura acima, que mostra a janela Painel de Controle de um computador com sistema 
operacional Windows 7, julgue o item a seguir. 
 
Na opção Contas de Usuário e Segurança Familiar, toda nova conta adicionada ao sistema assume, 
por padrão, o perfil de administrador do sistema. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 24: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
Assunto: Windows 7 

Com relação ao ambiente Windows e a aplicativos de edição de textos e de navegação na Internet, 
julgue o item a seguir. 
 
No Windows, quando um ícone associado a um arquivo for arrastado para um disco diferente do 
atual, será criada uma cópia do arquivo, sendo mantido o arquivo no disco de origem. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 25: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 
Assunto: Windows 7 
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Com relação aos softwares Microsoft Windows, Mozilla Thunderbird 2 e BrOffice Calc, julgue o item 
seguinte. 
 
No Microsoft Windows 7, ao se clicar com o botão direito do mouse o ícone de um programa na 
barra de tarefas, serão listados atalhos relacionados a esse programa. Caso o programa Windows 
Media Player esteja na barra de tarefas por exemplo, e se clique com o botão direito do mouse o 
ícone desse programa, serão listados os atalhos de acesso a músicas e vídeos que são acessados 
diariamente, bem como será habilitada uma lista de tarefas. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 26: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 
Assunto: Windows 7 

Com relação aos softwares Microsoft Windows, Mozilla Thunderbird 2 e BrOffice Calc, julgue o item 
seguinte. 
 
No Microsoft Windows 7, ao se pesquisar um documento na caixa de pesquisa do menu Iniciar, são 
apresentados itens agrupados por categorias — tais como Documentos, Imagens ou Músicas — que 
facilitam a busca do documento desejado. 
  

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 27: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 
Assunto: Windows 7 

Com relação aos softwares Microsoft Windows, Mozilla Thunderbird 2 e BrOffice Calc, julgue o item 
seguinte. 
 
Para se recuperar um arquivo deletado de uma biblioteca de imagens do Microsoft Windows 7, 
deve-se clicar com o botão direito do mouse a opção Biblioteca e depois clicar a opção Restaurar 
versões anteriores. Após o segundo clique, serão listados os arquivos de acordo com os pontos de 
restauração. 
  
  

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 28: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 
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Assunto: Windows 7 

No Windows 7 e nos softwares do Microsoft Office, o atalho composto pelas teclas +   é 
muito utilizado para 

 a) fechar um arquivo de texto sem se ter de acessar a opção Fechar ou a opção Sair, disponíveis 
no menu Arquivo do Word. 

 b) salvar um documento ou planilha com outro nome ou em formato PDF. 

 c) imprimir um arquivo de texto sem ter de acessar a opção Imprimir, disponível no 
menu Arquivo do Word. 

 d) alternar entre páginas de um documento do Word ou de outros aplicativos da suíte 
Microsoft Office. 

 e) alternar entre janelas de aplicativos abertos no computador, independentemente de serem 
ou não da suíte MSOffice. 
 
 
 
Questão 29: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 
Assunto: Windows 7 

 
  
Com base na figura acima, assinale a opção correta em relação à organização de arquivos e pastas. 

 a) Ao clicar a opção , o usuário tem acesso às opções do Painel de Controle. 

 b) Um arquivo que estiver salvo no  estará visível para todos os usuários deste 
computador. 
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 c) Na pasta , encontram-se os arquivos contendo as páginas da Web visitadas pelo 
usuário. 

 d) O local  é reservado para a instalação de programas que são baixados da 
Internet. 

 e) Na , o usuário pode salvar arquivos para acesso rápido, durante a sua 
produção, podendo, ainda, caso deseje, manter tais arquivos guardados nessa área por tempo 
indeterminado. 
 
 
 
Questão 30: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
Assunto: Windows 7 

Acerca dos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue o item subsecutivo. 
 
No Windows 7 e em suas versões superiores, o ambiente gráfico é nativo do sistema operacional. O 
ambiente gráfico no Windows, assim como no Linux, funciona como um servidor de gráficos e é 
denominado prompt de comando gráfico. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 31: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
Assunto: Windows 7 

Com referência à instalação e desinstalação de aplicativos e drivers de dispositivo no ambiente 
Windows, julgue o próximo item. 
 
A pasta Arquivos de Programas, no Windows 7 Professional, normalmente localizada no disco C, é o 
local recomendado para instalação de aplicativos nessa versão do sistema operacional. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 32: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
Assunto: Windows 7 

Com referência à instalação e desinstalação de aplicativos e drivers de dispositivo no ambiente 
Windows, julgue o próximo item. 
  
O Windows 7 Professional permite que qualquer usuário sem poderes administrativos instale ou 
desinstale drivers de dispositivo. 
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 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 33: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Administrativa/2015 
Assunto: Windows 7 

No Windows 7, é possível realizar diversas operações utilizando comandos diretamente 
no prompt de comando (cmd), como, por exemplo, entrar em uma pasta, verificar a data do sistema e 
apagar um arquivo. Ao digitar o comando shutdown -s -t 3600, será possível 

 a)  eliminar os programas suspeitos que estão ativos nos últimos sessenta minutos. 

 b)  efetuar o logoff da sessão do usuário de número 3600. 

 c)  bloquear a tela do computador por um período de uma hora. 

 d)  desligar o computador em uma hora. 

 e)  finalizar os programas que consomem mais que 3600 Kb de memória. 
 
 
 
 
Questão 34: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 
Assunto: Windows 8 

Com referência aos ambientes Linux e Windows, assinale a opção correta. 

 a) De modo geral, a utilização do sistema operacional Linux requer um computador com alta 
capacidade de disco e memória, o que não ocorre com relação ao Windows. 

 b) Todos os arquivos salvos em computador com sistema operacional Linux apresentam a 
extensão .lnx. 

 c) Diferentemente do sistema operacional Windows, o sistema operacional Linux conta com 
dispositivo de proteção que libera o usuário da necessidade de realizar becape periódico de 
arquivos. 

 d) Para facilitar a organização e o gerenciamento de informações, o Windows Explorer 
armazena automaticamente todos os arquivos na pasta Windows. 

 e) O sistema operacional Windows 8 é compatível com PCs e tablets. 
 
 
 
 
Questão 35: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015 
Assunto: Windows 8 

Julgue o item a seguir, a respeito de noções de sistema operacional. 
 
No Windows 8.1, o acesso aos programas e configurações ocorre por meio de ícones existentes na 
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área de trabalho, a partir do toque na tela nos dispositivos touch screen, uma vez que, nesse software, 
foram eliminados o painel de controle e o menu Iniciar. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 36: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
Assunto: Windows 8 

Acerca dos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue o item subsecutivo. 
  
No Windows 8.1, Microsoft Essentials é o ambiente de acesso à Internet. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 37: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Linux / Unix 

Considerando os sistemas operacionais Linux e Windows, julgue o item seguinte. 

No Linux, a sintaxe sudo adduser fulano criará o usuário fulano no grupo /etc/skell, bem como criará 
o diretório /home/fulano. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 38: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Linux / Unix 

Com relação à organização e ao gerenciamento de programas e diretórios, julgue o item que se 
segue. 
 
No Linux, em um mesmo diretório, não podem existir dois subdiretórios com o mesmo nome, 
contudo, em virtude de os nomes dos diretórios serem case sensitive, é possível criar dois 
subdiretórios de nomes /usr/TreRJ e /usr/trerj. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 39: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Linux / Unix 
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Com relação à organização e ao gerenciamento de programas e diretórios, julgue o item que se 
segue. 
 
No Linux, o diretório /bin contém programas do sistema que são utilizados pelos usuários, não 
sendo necessário, para que esses programas sejam executados, que eles possuam a extensão .exe. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 40: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Linux / Unix 

Assinale a opção correspondente a características do sistema operacional Linux. 

 a) multitarefa, multiusuário, open source 

 b) monotarefa, multiusuário, open source 

 c) multitarefa, monousuário, gratuito 

 d) monotarefa, monousuário, gratuito 
 
 
 
Questão 41: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015 
Assunto: Linux / Unix 

Julgue o item a seguir, a respeito de noções de sistema operacional. 
  
No Linux, o comando cd /etc/teste cria o diretório teste dentro do diretório /etc. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 42: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015 
Assunto: Linux / Unix 

Julgue o item a seguir, a respeito de organização e de gerenciamento de arquivos. 
 
No Linux, todo arquivo executável tem como extensão o sufixo .exe. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 43: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
Assunto: Linux / Unix 
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Acerca dos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue o item subsecutivo. 
  
No Linux, ambientes gráficos são executados por meio de um servidor, geralmente Xwindows ou 
X11, o qual fornece os elementos necessários para uma interface gráfica de usuário. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 44: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Administrativa/2016 
Assunto: Linux / Unix 

Assinale a opção que apresenta o comando que um usuário deve utilizar, no ambiente Linux, para 
visualizar, em um arquivo de texto (nome-arquivo), apenas as linhas que contenham determinada 
palavra (nome-palavra). 

 a) pwd nome-arquivo | locate nome-palavra 

 b) find nome-palavra | ls -la nome-arquivo 

 c) cat nome-arquivo | grep nome-palavra 

 d) lspci nome-arquivo | find nome-palavra 

 e) cd nome-arquivo | search nome-palavra 
 
 
 
Questão 45: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 
Assunto: Microsoft Office 

Considerando os aplicativos do Microsoft Office, assinale a opção correta. 

 a)  A desvantagem de se utilizar o MS Word para a edição de tabelas é a impossibilidade de criar 
fórmulas para totalizar alores. 

 b)  Ao se criar uma apresentação no MS Power Point, é possível inserir textos do MS Word ou 
da Internet e ainda inserir planilha do MS Excel bem como imagens e vídeos de diversos tipos. 

 c)  No MS Excel 2007, a criação de macros é possível com a instalação do plugin macroware. 

 d)  Ao se copiar um resultado de uma fórmula criada no MS Excel e colá-lo em um relatório 
criado no MS Word, quando alterados os dados no MS Excel, o valor apresentado no MS Word será 
alterado automaticamente. 

 e)  Para se criar um organograma no MS Word, é necessário instalar o Microsoft Organise. 
 
 
 
Questão 46: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015 
Assunto: Word 

O usuário que, ao editar um documento utilizando o Microsoft Word, desejar deixar visíveis as 
modificações feitas no referido documento, poderá fazê-lo por meio do recurso 
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 a)  Inserir Comentário. 

 b)  Atualizar Sumário. 

 c)  Controlar Alterações. 

 d)  Ortografia e Gramática. 

 e)  Dicionário de Sinônimos. 
 
 
 
Questão 47: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2015 
Assunto: Word 

A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de textos, julgue o item que se segue. 
  
No MS Word, é possível efetuar a junção de dois arquivos a fim de que se forme um só. Para tanto, é 
necessário fazer uso da opção Área de Transferência, que lista os arquivos recentemente utilizados 
ou os pretendidos pelo usuário para reutilização. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 48: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010 
Assunto: Word 

Com relação aos conceitos e aplicativos dos ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue o item 
que se segue. 
  

No Microsoft Word, os botões  permitem, respectivamente, desfazer uma ação 
indesejada e refazer uma ação desfeita. Esses efeitos também podem ser obtidos por meio da 

combinação de teclas  e , respectivamente. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 49: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Word 2003 
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Considerando que a figura acima mostra uma janela do Word 2003, que contém trecho de um texto 
em processo edição, no qual a palavra preparativos está selecionada e nenhum caractere está 
formatado como negrito, julgue o item seguinte. 
 
Para se diminuir o recuo da primeira linha do primeiro parágrafo, de forma que o início desse 
parágrafo fique alinhado com o das suas demais linhas, é suficiente clicar imediatamente à esquerda 

do trecho "A cerimônia" e, em seguida, clicar o botão . 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 50: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Word 2003 

 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 
 
Considerando que a figura acima mostra uma janela do Word 2003, que contém trecho de um texto 
em processo edição, no qual a palavra preparativos está selecionada e nenhum caractere está 
formatado como negrito, julgue o item seguinte. 
 
Para se formatar o trecho "Cerimônia de Diplomação", no primeiro parágrafo, como negrito, é 
suficiente selecioná-lo e, em seguida, realizar as seguintes ações: pressionar e manter pressionada a 

tecla ; teclar ; liberar a tecla . 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 51: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Word 2003 
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Considerando que a figura acima mostra uma janela do Word 2003, que contém trecho de um texto 
em processo edição, no qual a palavra preparativos está selecionada e nenhum caractere está 
formatado como negrito, julgue o item seguinte. 
 

Ao se selecionar um trecho de texto e se clicar o menu , é exibido um menu com diversas 
opções, entra as quais, a opção Copiar, que permite copiar o trecho selecionado para a área de 
transferência. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 52: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Word 2003 
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Considerando que a figura acima mostra uma janela do Word 2003, que contém trecho de um texto 
em processo edição, no qual a palavra preparativos está selecionada e nenhum caractere está 
formatado como negrito, julgue o item seguinte. 
 
De acordo com a situação mostrada na figura, o parágrafo iniciado em "Todos os preparativos" está 
alinhado à esquerda. Para formatá-lo como centralizado, é suficiente: pressionar e manter 

pressionada a tecla ; teclar ; liberar a tecla . 
 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 53: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Word 2003 

 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 
 
Considerando que a figura acima mostra uma janela do Word 2003, que contém trecho de um texto 
em processo edição, no qual a palavra preparativos está selecionada e nenhum caractere está 
formatado como negrito, julgue o item seguinte. 
 
Na situação mostrada na figura, é possível alterar a fonte usada na palavra "preparativos" para a 
fonte Arial por meio de um procedimento que envolve a troca dos caracteres 

em  pelos os caracteres Arial. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 54: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Word 2003 
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Considerando que a figura acima mostra uma janela do Word 2003, que contém trecho de um texto 
em processo edição, no qual a palavra preparativos está selecionada e nenhum caractere está 
formatado como negrito, julgue o item seguinte. 
 
O parágrafo "Todos os preparativos (...) de conclusão" será selecionado caso se aplique um clique 
triplo entre duas letras da palavra que está selecionada. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 55: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010 
Assunto: Word 2003 

Com relação aos conceitos e aplicativos dos ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue o item 
que se segue. 
 
A impressão de um documento do Word pode ser feita a partir do botão de 

impressora  localizado na barra de ferramentas, ou acionando-se as teclas . 
A diferença entre essas duas ações é que a primeira permite a configuração de impressão de acordo 
com as opções desejadas, enquanto a segunda envia o documento diretamente para a impressora 
padrão que estiver configurada no computador em uso. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 56: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Word 2007 

 

 
 
Com base na figura acima, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 
2007), julgue o próximo item, relativo à edição de textos e planilhas. 
 

Ao se clicar o botão , são apresentadas opções que permitem alterar o design geral do 
documento, incluindo-se cores, fontes, efeitos e o plano de fundo da página. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 57: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Word 2007 
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Com base na figura acima, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 
2007), julgue o próximo item, relativo à edição de textos e planilhas. 
 
Considerando-se que os itens dos parágrafos foram autoformatados pelo MSWord 2007, é possível 
substituir as letras correspondentes à ordenação por numerais romanos com a utilização da 

ferramenta . 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 58: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Word 2007 
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Com base na figura acima, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 
2007), julgue o próximo item, relativo à edição de textos e planilhas. 
 

O texto em edição pode ser afastado para a direita usando-se a régua ou a ferramenta . 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 59: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Word 2010 

Acerca de edição de textos, planilhas e apresentações nos ambientes Microsoft Office 2010 e 
BrOffice 3.0, julgue o item a seguir. 
 
No Microsoft Word, é possível utilizar caracteres curingas para automatizar a pesquisa de texto. 
Para se localizar um único caractere qualquer, por exemplo, utiliza-se "?", e para se localizar uma 
sequência de caracteres, utiliza-se "*". 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 60: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2012 
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Assunto: Word 2010 

Julgue o item subsequente, relativo ao Word 2010 e ao Excel 2010. 
 
No Word 2010, as opções de modificação de um estilo, por exemplo, o Normal, incluem alterações 
na formatação de fonte e de tabulação do texto. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 61: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
Assunto: Word 2010 

Com relação ao ambiente Windows e a aplicativos de edição de textos e de navegação na Internet, 
julgue o item a seguir. 
 
O Word possui recurso de inserir, de forma automática, sem interferência do usuário, índice no 
documento em edição, o que é feito quando são reconhecidos os títulos dos itens do documento. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 62: CESPE - AJ (STF)/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 
Assunto: Word 2010 

Acerca de sistema operacional e do ambiente Microsoft Office 2010, julgue o item a seguir. 
  
Antes de iniciar um processo de revisão de um texto no Word 2010, para que o trecho apagado ou 
alterado seja destacado no texto, deve-se marcar a opção Controlar Alterações, no menu Revisão. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 63: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 
Assunto: Word 2010 

Acerca de sistema operacional e do ambiente Microsoft Office 2010, julgue o item a seguir. 
  
No Word 2010, as informações de um documento podem ser protegidas/desprotegidas, por meio 
de senha, de modo a restringir/permitir a determinados usuários os processos de formatação e de 
edição do texto. Por meio dessa opção, é possível atribuir funções específicas apenas aos usuários 
aos quais foi concedida permissão. 

 Certo 
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 Errado 
 
 
 
Questão 64: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 
Assunto: Word 2010 

 
  
Tendo como base o menu do Microsoft Word mostrado na figura acima, assinale a opção correta. 

 a) A opção  permite que o usuário altere o nome do arquivo que está em uso. 

 b) A opção  permite retornar às alterações recentes feitas pelo usuário do documento. 

 c) Se o usuário fizer alterações no documento e acionar a opção , indicando para 
tanto um novo nome de arquivo, as alterações feitas serão gravadas apenas no arquivo com o novo 
nome. 

 d) A opção  permite que o arquivo seja salvo e enviado para a impressora. 

 e) A opção  permite que sejam inseridos no documento recursos especiais de edição de 
texto como índices, cabeçalhos e rodapés. 
 
 
 
Questão 65: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 
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Assunto: Word 2013 

Com referência aos ícones da interface de edição do MS Word disponíveis na guia Página 
Inicial, assinale a opção que apresenta, na respectiva ordem, os ícones que devem ser acionados 
para se realizarem as seguintes ações: aumentar em um ponto o tamanho da fonte; ativar estrutura 
de tópicos; alinhar texto à direita; alterar o espaçamento entre linhas de texto. 

 a)  
  

 
  

 b)  
  

 
  

 c)  
  

 
  

 d)  
  

 
  

 e)  
  

 
  
 
 
 
Questão 66: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Administrativa/2016 
Assunto: Excel 
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Considerando que a figura acima mostra parte de uma planilha em processo de edição no Excel, na 
qual estão contidas notas de sete alunos, assinale a opção que apresenta a fórmula correta para se 
calcular a média dessas notas, apresentada na célula B9 da planilha. 

 a) =MÉDIA(B2:B8) 

 b) =MÉDIA(B23B8) 

 c) =MÉDIA(B2,B8) 

 d) =MÉDIA(B2;B8) 

 e) =MÉDIA(3B2:3B8) 
 
 
 
Questão 67: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010 
Assunto: Excel 

Com relação aos conceitos e aplicativos dos ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue o item 
que se segue. 
  
Para se inserir dados em uma planilha do Microsoft Excel, deve-se, inicialmente, selecionar a célula 
onde os dados serão inseridos. Esse procedimento pode ser realizado com o uso do mouse, 

posicionando o cursor na célula desejada, ou a partir das setas do teclado, ou teclando , para, 

em seguida, se digitar os dados na célula e, por fim, confirmar a operação com  

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 

Questão 68: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Excel 2003 
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2003, com uma planilha em processo de preparação, em 
que se tabulam dados sobre uma eleição estadual, em três cidades diferentes. Com relação a essa 
figura e ao Microsoft Excel 2003, julgue o item subsequente. 
 
Após a execução da seguinte sequência de ações, os números 143 e 33 estarão contidos, 
respectivamente, nas células F3 e F4: clicar a célula F3; digitar =D2+$E$2 e, em seguida, 

teclar ; clicar novamente a célula F3 e clicar ; clicar a célula F4; clicar . 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
 
Questão 69: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Excel 2003 
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2003, com uma planilha em processo de preparação, em 
que se tabulam dados sobre uma eleição estadual, em três cidades diferentes. Com relação a essa 
figura e ao Microsoft Excel 2003, julgue o item subsequente. 
 
Para se calcular a média aritmética dos números contidos nas células B2, B3 e B4, inserindo-se o 
resultado na célula B5, é suficiente clicar a célula B5, digitar =B2+B3+B4/3 e, em seguida, 

teclar . 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 70: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 
Assunto: Excel 2003 
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Considerando a figura acima, que apresenta uma planilha do Excel a partir de qual se gerou um 
gráfico, assinale a opção correta. 

 a) O gráfico pode ser copiado para um arquivo do Word sem que haja necessidade de se copiar 
a planilha. 

 b) A média de eleitores pode ser calculada corretamente a partir da fórmula 
=B3+B4+B5+B6+B7/5. 

 c) O arquivo Pasta1 poderá ser compartilhado em um grupo de discussão ou em uma rede 
social sem perda de dados, desde que a planilha fique separada do gráfico, em outra página da 
planilha ou em outro arquivo. 

 d) Caso as legendas ao lado do gráfico sejam excluídas, os nomes correspondentes às zonas 
eleitorais serão automaticamente excluídos os conteúdos das células A3 a A7. 

 e) O arquivo Pasta1 pode ser aberto por um programa do BrOffice, desde que seja salvo no 
formato PPT. 
 
 
 
Questão 71: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Excel 2007 
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A figura acima ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MSExcel 2007), que 
apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e a média aritmética dos 
valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e C9, respectivamente. Com base nessas 
informações, julgue o item subsequente. 
 
��O valor da média aritmética dos seis processos pode ser obtido com o seguinte procedimento: 
clicar a célula C9 e, em seguida, digitar a fórmula =MÉDIA(C2;C7). 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 72: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Excel 2007 

 

 
 
A figura acima ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MSExcel 2007), que 
apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e a média aritmética dos 
valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e C9, respectivamente. Com base nessas 
informações, julgue o item subsequente. 
Ao serem selecionados os cabeçalhos apresentados na primeira linha da planilha em edição e se 
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clicar a ferramenta , os cabeçalhos serão automaticamente centralizados tanto horizontal 
quanto verticalmente. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 73: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Excel 2007 

 

 
 
A figura acima ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MSExcel 2007), que 
apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e a média aritmética dos 
valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e C9, respectivamente. Com base nessas 
informações, julgue o item subsequente. 
 
Para formatar a fonte dos valores abaixo de R$ 500.000,00 com a cor vermelha e a dos valores 
acima de R$ 500.000,00 com a cor azul, é suficiente selecionar a coluna, clicar o menu Fórmulas, 
digitar =SE(C2<500000;"vermelho";"azul") e arrastar tudo, copiando a fórmula para as demais 
células dessa coluna. 
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 Certo 

 Errado 
 
 
Questão 74: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Excel 2007 

 

 
 
A figura acima ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MSExcel 2007), que 
apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e a média aritmética dos 
valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e C9, respectivamente. Com base nessas 
informações, julgue o item subsequente. 
Para classificar os processos do menor valor para o maior, é suficiente selecionar as células de C2 

até C7; clicar a ferramenta ; selecionar a opção Classificar do Menor para o Maior e, em seguida, 
clicar o botão Classificar. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 75: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
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Assunto: Excel 2007 

 

 
 
A figura acima ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MSExcel 2007), que 
apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e a média aritmética dos 
valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e C9, respectivamente. Com base nessas 
informações, julgue o item subsequente. 
 
Para se obter o valor total desses processos, é suficiente clicar a célula C8; pressionar a 

ferramenta  e, em seguida, pressionar a tecla . 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 76: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Excel 2007 
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Com base na figura acima, que apresenta um texto em edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 
2007), julgue o próximo item, relativo à edição de textos e planilhas. 
 
Considere que o último parágrafo do texto mostrado na figura seja copiado do MSWord 2007 para 
uma célula de uma planilha do Microsoft Excel 2007. Nesse caso, é possível tornar todo o conteúdo 
visível nessa célula, com exibição em várias linhas, formatando-a com a opção Quebrar Texto 
Automaticamente. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 77: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2012 
Assunto: Excel 2010 

Julgue o item subsequente, relativo ao Word 2010 e ao Excel 2010. 
 
Caso queira inserir, em uma planilha do Excel 2010, um gráfico do tipo coluna, o usuário poderá 
escolher entre opções de gráficos em 2D e 3D, além de 4D, com a opção de linha do tempo. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 78: CESPE - AJ STJ/STJ/Judiciária/2012 
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Assunto: Excel 2010 

Julgue o item subsequente, relativo ao Word 2010 e ao Excel 2010. 
 
Em uma planilha do Excel 2010, a fórmula =SOMA(B2:B11) apresenta a sintaxe correta para se 
obter a soma dos valores contidos nas células da linha 2 à linha 11 da coluna B. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 79: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Powerpoint 2003 

 

 
 
Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Microsoft PowerPoint 2003, julgue o item 
que se segue. 

Ao se clicar o menu , é exibida uma lista de opções, entre as quais a opção Novo slide, que 
permite inserir um novo eslaide na apresentação. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 80: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Powerpoint 2010 
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Acerca de edição de textos, planilhas e apresentações nos ambientes Microsoft Office 2010 e 
BrOffice 3.0, julgue o item a seguir. 
 
Por intermédio do Microsoft PowerPoint 2010, é possível salvar uma apresentação como vídeo, 
sendo possível, ainda, visualizar a apresentação mesmo por meio de computador sem o PowerPoint 
instalado em seu sistema, e configurar a resolução e o tamanho desses arquivos de vídeo tanto para 
dispositivos móveis como para monitores de computadores de alta resolução HD. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 81: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: BrOffice / LibreOffice 

Com referência à suíte de aplicativos LibreOffice, julgue o item abaixo. 
 
O LibreOffice é uma suíte de escritório livre, criada para ser executada exclusivamente no ambiente 
Linux e oferecer todas as funções esperadas de uma suíte profissional: editor de textos, planilha, 
apresentação, editor de desenhos e banco de dados. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 82: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Writer 

Acerca de edição de textos, planilhas e apresentações nos ambientes Microsoft Office 2010 e 
BrOffice 3.0, julgue o item a seguir. 
 

Por meio do ícone , presente na barra de ferramentas do BrOffice Writer 3.0, é possível criar 
um hiperlink para um endereço web (URL). 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 83: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Writer 

Acerca de edição de textos, planilhas e apresentações nos ambientes Microsoft Office 2010 e 
BrOffice 3.0, julgue o item a seguir. 
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As caixas de seleção , presentes na barra de ferramentas do BrOffice 
Writer 3.0, exibem e permitem alterar, respectivamente, o tipo e o tamanho da fonte. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 84: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Writer 

A figura a seguir mostra uma janela do software Writer, com um documento em processo de edição. 
  

 
  
Com base na figura apresentada, assinale a opção correta. 

 a) O símbolo , no canto esquerdo do documento em edição, indica que a imagem mostrada 
no documento é um hiperlink. 

 b) Para mover a imagem mostrada no documento, é suficiente clicá-la no centro e arrastá-la 
para a posição desejada. 

 c) Para alterar as cores da imagem mostrada no documento, é suficiente clicar a 

ferramenta  e, na janela disponibilizada, escolher as cores. 

 d) Para alterar a posição da imagem no documento, é suficiente apontar o cursor para a borda 
da imagem até que ele se transforme em uma seta de dupla ponta e arrastar a imagem para a 
posição desejada. 
 
 
 
Questão 85: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Writer 

A figura a seguir mostra uma janela do software Writer, com um documento em processo de edição. 
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Com relação à figura mostrada, assinale a opção correta. 

 a) Considerando que o documento em edição tenha um título com a fonte em letras minúsculas, 
para alterá-lo para letras maiúsculas é suficiente selecioná-lo; clicar a opção Alterar 

Capitalização do menu ; e, posteriormente, na janela disponibilizada, clicar Maiúscula. 

 b) Para criar afastamento à direita da imagem em relação ao texto, é suficiente pressionar a 

tecla . 

 c) Ao pressionar a tecla , o texto será excluído. 

 d) Para formatar o texto com espaçamento duplo, é suficiente clicar a ferramenta . 
 
 
 
Questão 86: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Writer 

A figura a seguir mostra uma janela do software Writer, com um documento em processo de edição. 
  

 
  
Com referência à figura apresentada, assinale a opção correta. 

 a) O estilo do texto no documento em edição é padrão. 

 b) O texto está formatado com fonte Arial e está centralizado. 
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 c) A auto verificação ortográfica está ativada. 

 d) O documento em edição possui duas páginas. 
  
 
 
 
Questão 87: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Writer 

A figura a seguir mostra uma janela do software Writer, com um documento em processo de edição. 
  

 
  
Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente de e-mail padrão, assinale a opção 
correspondente à sequência correta de procedimentos para o envio do documento em edição como 
anexo de um e-mail. 

 a) clicar a opção Envelope do menu , digitar o endereço eletrônico do destinatário no 
campo Para, clicar Enviar 

 b) clicar a ferramenta , digitar o endereço eletrônico do destinatário no campo Para, 
clicar Enviar 

 c) clicar a opção Exportar do menu , digitar o endereço eletrônico do destinatário no 
campo Para, clicar Enviar 

 d) clicar a ferramenta , abrir o Microsoft Outlook, digitar o endereço eletrônico do 
destinatário no campo Para, clicar Enviar 
 
 
 
 
Questão 88: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015 
Assunto: Writer 

Julgue o próximo item, acerca da edição de textos e planilhas. 
  
No BrOffice Writer 3, a opção Marcador do menu Inserir permite que o fundo de um texto seja 
pintado com cor diferenciada, de forma similar a um marcador de texto. 
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 Certo 

 Errado 
 
 
Questão 89: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 
Assunto: Writer 

 
  

A figura acima mostra uma tela do software BrOffice Write 3.0 contendo um texto em processo de 
edição. 
  
Com relação à figura e à utilização do BrOffice Writer 3.0, assinale a opção correta. 

 a)  A figura apresenta a página 1 de um texto que contém 10 páginas. 

 b)  A indicação  apresentada no canto inferior direito da tela evidencia que uma 
senha para acesso está sendo requisitada. 

 c)  A opção  na parte inferior da tela indica que o texto foi inserido a partir de uma 
página da Internet. 

 d)  Para se exportar o texto para o formato PDF é suficiente clicar sobre a opção , digitar o 
nome do arquivo apropriado e clicar a opção Salvar. 

 e)  Para se limpar a formatação do texto é suficiente selecioná-lo e clicar a ferramenta . 
 
 
 
Questão 90: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 
Assunto: Writer 
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A figura acima mostra uma tela do software BrOffice Write 3.0 contendo um texto em processo de 
edição. 
  
Considerando ainda a figura do BrOffice Writer 3.0, assinale a opção que indica o procedimento 
correto para exportar o texto para o Word. 

 a)  Clicar a opção Exportar arquivo do menu , selecionar a pasta desejada e por fim 
clicar OK. 

 b)  Clicar a opção Word do menu , selecionar a pasta desejada e, em seguida, clicar OK. 

 c)  Ao se clicar sobre a opção , será apresentada a opção referente ao tipo de arquivo para 
exportação. Após clicar o tipo de arquivo desejado, é suficiente selecionar a opção Word e clicar 
OK. 

 d)  Clicar o menu  e arrastar o texto para uma janela do Word, necessitando dessa forma 
abrir uma nova tela do BrOffice Writer 3.0. 

 e)  Clicar a opção Salvar Como do menu Arquivo, selecionar a opção Microsoft Word (versão 
válida) e clicar o botão Salvar. 
 
 
 
Questão 91: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010 
Assunto: Writer 

Com relação aos conceitos e aplicativos dos ambientes Microsoft Office e BROffice, julgue o item 
que se segue. 
  
No BROffice Writer, a partir do menu Exibir, é possível inserir, no documento em edição, um objeto 
do tipo gráfico, fórmula, som ou vídeo. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 92: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Calc 

Considerando que um usuário necessite instalar alguns programas em seu computador, para a 
realização de algumas tarefas, julgue o item que se segue. 
 
O aplicativo Calc, do BrOffice, pode ser instalado para auxiliar na criação de planilhas eletrônicas, 
que permitem, entre outras tarefas, a criação de tabelas e de gráficos de dados de diversos tipos. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
]Questão 93: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 
Assunto: Calc 

Com relação aos softwares Microsoft Windows, Mozilla Thunderbird 2 e BrOffice Calc, julgue o item 
seguinte. 
  
Se, em uma célula em branco de uma planilha do BrOffice Calc semelhante à mostrada abaixo, for 
inserida a fórmula =(SOMA(A1:B2)+SOMA(A1;B2)), o resultado obtido será 15. 
  

  A B 

1 1 2 

2 3 4 

3     

4     

5     

  

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 94: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Calc 

A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo Calc, com uma planilha em processo de edição. 
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Com base na figura apresentada, assinale a opção correta. 

 a) Para inserir bordas duplas na planilha, a sequência correta de procedimentos é: selecionar a 

planilha; clicar a opção Células do menu ; clicar a guia Borda, selecionar estilo duplo; 
clicar OK. 

 b) Para alterar o tipo de letra da planilha, é suficiente selecionála, clicar a 

opção Fonte do menu , selecionar o tipo de fonte desejado, clicar OK. 

 c) Para autoformatar a planilha, é suficiente selecioná-la, clicar a ferramenta , na janela 
disponibilizada, selecionar o modelo desejado, clicar OK. 

 d) Para formatar os valores da coluna Valor Unitário como moeda, é suficiente selecioná-los e 

clicar o botão . 
 
 
 
Questão 95: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Calc 

A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo Calc, com uma planilha em processo de edição. 
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Ainda com relação à figura apresentada, assinale a opção correta. 

 a) Para calcular o valor total a ser gasto com a aquisição dos produtos, é suficiente clicar a 

célula C7, clicar a ferramenta  e pressionar a tecla . 

 b) Para calcular o valor Total para o produto Micro, é suficiente clicar a célula D5, digitar a 

fórmula =B5+C5 e pressionar a tecla . 

 c) Para calcular o valor Total para o produto Mesa é suficiente clicar a célula D3, digitar a 

fórmula =B3*C3 e pressionar a tecla . 

 d) Para calcular o valor Total Geral, é suficiente calcular o somatório da quantidade na célula 
B7 e multiplicar pelo resultado do cálculo do somatório dos valores unitários. 
 
 
 
 
Questão 96: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Calc 

A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo Calc, com uma planilha em processo de edição. 
  

 
  
Considerando o gráfico apresentado na figura, assinale a opção correta. 

 a) Os valores no eixo horizontal apresentam casas decimais porque ele foi construído com base 
na coluna D. 

 b) Para alterar o tamanho do gráfico, é suficiente selecioná-lo, clicar a 

opção Tamanho do menu , selecionar, na janela disponibilizada, o tamanho desejado e 
clicar OK. 

 c) Para dimensionar o gráfico com tamanho 50% da página, é suficiente clicá-lo e 

selecionar 50 na ferramenta . 

 d) O gráfico foi construído com base apenas nos valores das colunas A e B. 
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Questão 97: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015 
Assunto: Calc 

Julgue o próximo item, acerca da edição de textos e planilhas. 
  
No BrOffice Calc 3, a opção Atingir Metas do menu Ferramentas permite formatar de maneira 
condicional a cor de uma célula (fundo e fontes), ao se atingir determinado valor ou meta. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 98: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 
Assunto: Calc 

Texto e figura para à questão. 
  

 
  

A tela acima foi gerada a partir do aplicativo BrOffice Calc. 3.0 e apresenta uma planilha a partir da 
qual foi gerado o gráfico mostrado. 
  
Considerando a figura, assinale a opção correta. 

 a)  O gráfico mostrado foi criado com base nas células de A1 a B3. 

 b)  A ferramenta  indica que o gráfico não é dinâmico. Portanto, ao se alterar os valores da 
planilha o gráfico não será alterado. 
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 c)  Para se alterar as cores do gráfico, é suficiente selecioná-lo e clicar sobre as cores desejadas 
no campo . 

 d)  Para se centralizar o texto na célula, é suficiente clicá-la e ajustar a opção . 

 e)  Antes de criar o gráfico, foi necessário definir a escala a ser utilizada para o eixo Y. 
 
 
 
Questão 99: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Impress 

Considerando que um usuário necessite instalar alguns programas em seu computador, para a 
realização de algumas tarefas, julgue o item que se segue. 
 
O aplicativo Impress, do BrOffice, pode ser instalado para auxiliar na criação de apresentações 
multimídia. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 100: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015 
Assunto: Modelos, Tipos e Topologias de Redes 

No que se refere a redes de computadores, julgue o item seguinte. 
  
A topologia de uma rede refere-se ao leiaute físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na 
rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central 
chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 101: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 
Assunto: Protocolos 

Assinale a opção que apresenta um protocolo responsável pelo envio de mensagens eletrônicas na 
Internet. 

 a)  UDP 

 b)  POP3 

 c)  SNMP 

 d)  SMTP 

 e)  RTP 
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Questão 102: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: IP, TCP e UDP 

Com relação à Internet e a intranet, julgue o item a seguir. 

Os caracteres TCP/IP designam um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores 
ligados em rede que é utilizado para comunicação na Internet. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 103: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2012 
Assunto: IP, TCP e UDP 

Considerando o acesso a uma intranet por meio de uma estação Windows 7 para navegação e uso de 
correio eletrônico do tipo webmail, julgue o item que se segue. 
 
Uma tecnologia para comunicação de voz utilizada em intranet é a de Voz sobre IP (VoIP), a qual 
permite ao usuário fazer e receber unicamente ligações telefônicas externas, mas não ligações 
internas (ramais convencionais). 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 104: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: HTTP e FTP 

Julgue o item, referente a redes de computadores. 
 
A URL ftp://intranet.tre-rj.gov.br é um exemplo de endereço eletrônico não factível, visto que o 
protocolo FTP não é empregado em intranet, sendo utilizado apenas para transferência de dados na 
Internet. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 105: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Internet 

Acerca do Internet Explorer e do sistema operacional Linux, assinale a opção correta. 

 a) Para conectar à Internet um microcomputador que tenha instalado o sistema operacional 
Linux, é necessária a utilização de uma placa de rede específica. 
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 b) A conexão, à Internet, de um microcomputador que possui o sistema operacional Linux 
instalado é mais lenta quando comparada com um que tenha instalado o Windows XP. 

 c) Se um e-mail for criado a partir de algum aplicativo do sistema operacional Linux, ele não 
poderá ser lido por destinatário que usa o Windows XP. 

 d) Com o Linux é possível acessar a Internet usando uma rede sem fio (wireless). 
 
 
 
Questão 106: CESPE - AJ (TJ CE)/TJ CE/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014 
Assunto: Conceitos de Internet 

Assinale a opção correta a respeito de redes e Internet. 

 a) A computação em nuvem é um conceito revolucionário no emprego de recursos de rede, pois 
seu usuário não precisa da Internet para realizar o armazenamento dados e informações. 

 b) Os serviços web são utilizados para permitir que aplicações que não estejam conectadas à 
Internet possam ser acessadas por meio de browsers. 

 c) Os domínios na Internet são identificados por meio de um sistema de nomeação chamado de 
DNS, que identifica tipos de organizações e também pode se referir aos locais geográficos em que 
se encontram os servidores. 

 d) O backbone ou espinha dorsal da Internet é uma estrutura virtual cuja função restringe-se à 
conexão dos computadores de uma rede. 

 e) Apesar de a Internet e as intranets compartilharem os mesmos recursos e protocolos padrão, 
para que o acesso à intranet de uma empresa possa ser protegido contra tentativas de intrusão, ele 
tem de ser limitado a um conjunto de usuários previamente cadastrados e realizado em um 
ambiente controlado e que não esteja conectado à Internet. 
 
 
 
Questão 107: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Definições Web (URL, WWW, links, download, etc.) 

Com relação à Internet e a intranet, julgue o item a seguir. 
 
Na URL http://www.unb.br/, a sequência de caracteres http indica um protocolo de comunicação 
usado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. Esse protocolo é 
utilizado na World Wide Web. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 108: CESPE - Ana MPU/MPU/Processual/2010 
Assunto: Intranet e Extranet 
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A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e 
conectado à Internet. Com base nessa figura, julgue o item que se segue, acerca da utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. 
 
Uma vantagem da utilização da intranet em relação à Internet é a ausência de vírus, por se tratar de 
uma rede interna, necessariamente protegida por sistema de firewall. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 109: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 
Assunto: Intranet e Extranet 

Considerando os conceitos básicos de tecnologias e ferramentas associadas à Internet e intranet, 
assinale a opção correta. 

 a)  Para se acessar a Internet ou uma intranet, é suficiente que o usuário tenha o Internet 
Explorer instalado em seu computador. 

 b)  A tecnologia 3G disponibiliza serviços de telefonia e transmissão de dados a longas 
distâncias, em um ambiente móvel, incluindo o acesso a Internet. 
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 c)  O Outook Express possui mais funcionalidades do que o Microsoft Outlook, como, por 
exemplo, Agenda e Contatos. 

 d)  A intranet disponibiliza serviços semelhantes aos da Internet dentro de uma rede local, mas 
não permite que esses serviços sejam acessados de outros locais. 

 e)  ADSL é um serviço implementado pelo Internet Explorer que permite aumentar a velocidade 
de acesso a Internet. 
 
 
 
Questão 110: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Internet Explorer 

 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 8, que está sendo executado em um 
computador com sistema operacional Windows XP. Com relação a essa figura, ao Internet Explorer 
e à página da Web que está sendo visualizada, julgue o próximo item. 
 

Ao se clicar o botão , será exibida a página que havia sido exibida imediatamente antes da 
página que está exibida na figura. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 111: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Internet Explorer 

 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 8, que está sendo executado em um 
computador com sistema operacional Windows XP. Com relação a essa figura, ao Internet Explorer 
e à página da Web que está sendo visualizada, julgue o próximo item. 
 

Ao se clicar o botão , que aparece imediatamente à direita do botão , a janela do Internet 
Explorer será fechada. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 112: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Internet Explorer 
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A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e 
conectado à Internet. Com base nessa figura, julgue o item que se segue, acerca da utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet. 
�� 

Ao se clicar a opção  e, em seguida, a opção Zoom, serão exibidas opções que permitem 
ampliar ou reduzir a exibição da página da Web mostrada na figura. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 113: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Internet Explorer 
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A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e 
conectado à Internet. Com base nessa figura, julgue o item que se segue, acerca da utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet. 
�� 

Ao se digitar uma palavra na caixa de pesquisa  e, em seguida, pressionar e 

manter pressionada a tecla  e, na sequência, pressionar a tecla , serão exibidos, em nova 
guia, os resultados da pesquisa realizada em todos os sítios da Web em que essa palavra foi 
encontrada. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 114: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Internet Explorer 
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A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e 
conectado à Internet. Com base nessa figura, julgue o item que se segue, acerca da utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet. 
�� 

Ao se clicar o botão , será apresentada a opção Adicionar a Favoritos... Esta, por sua vez, ao 
ser clicada, permite adicionar o endereço www.mpu.gov.br na lista de favoritos. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 115: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Internet Explorer 
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A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e 
conectado à Internet. Com base nessa figura, julgue o item que se segue, acerca da utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet. 
�� 

A mensagem de alerta exibida na figura, introduzida pelo símbolo , refere-se ao complemento 
MSXML 5.0 e solicita permissão do usuário para que esse complemento seja instalado no 
computador. Existem, no entanto, complementos que podem ser instalados sem o conhecimento do 
usuário, quando, por exemplo, for parte de outro programa instalado anteriormente. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 116: CESPE - Ana MPU/MPU/Administrativo/2010 
Assunto: Internet Explorer 
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A figura acima mostra uma janela do IE 8.0 aberta em um computador com o Windows XP e 
conectado à Internet. Com base nessa figura, julgue o item que se segue, acerca da utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet. 
�� 
Antes de permitir a execução do complemento MSXML 5.0, recomenda-se que o usuário clique a 

opção  e, em seguida, clique Ativar Filtragem InPrivate para executar o antivírus do IE 
8.0. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 117: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 
Assunto: Internet Explorer 
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Considerando a figura acima, que apresenta parte de uma página eletrônica acessada com o 
navegador Internet Explorer 8 (IE8), assinale a opção correta. 

 a) Para enviar a página em apreço por email, como corpo de mensagem eletrônica, é suficiente 

clicar a ferramenta , na janela IE8, digitar o endereço do destinatário e, por fim, clicar o botão 
Enviar nessa última janela. 

 b) Para fazer o download de qualquer arquivo, é necessário previamente que o usuário instale 
em sua máquina um programa de compactação. 

 c) Para se copiar os dados da página em questão e transferi-los para um arquivo do Word, deve-
se, necessariamente, salvá-los com a extensão PDF. 

 d) Ao se clicar em um link qualquer da página em apreço com o botão direito do mouse, será 
possível abrir a página indicada pelo link em uma nova janela. 

 e) A ferramenta  possibilita o acesso a informações restritas à página 
mostrada na figura. 
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Questão 118: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Internet Explorer 

A figura a seguir, ilustra uma janela do Internet Explorer 6.0 (IE6), que está em uso para acesso a 
uma página web. 
  

 
  
Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente padrão, assinale a opção correspondente à 
sequência correta de procedimentos para encaminhar, por e-mail, o resultado da pesquisa. 

 a) clicar a opção e-mail do menu , digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do 
destinatário, clicar Enviar 

 b) clicar a ferramenta , selecionar a opção Enviar Página, digitar, no campo Para, o endereço 
eletrônico do destinatário, clicar Enviar 

 c) clicar a ferramenta , selecionar a opção Enviar Página, digitar, no campo Para, o 
endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar 

 d) clicar o menu , selecionar a opção e-mail, digitar, no campo Para, o endereço 
eletrônico do destinatário, clicar Enviar 
 
 
 
 
Questão 119: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
Assunto: Internet Explorer 

No que se refere aos navegadores Firefox e Internet Explorer, julgue o item subsequente. 
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No Internet Explorer 11, o suporte a conteúdos vetoriais, como flash player e shockwave player, não 
está inserido nativamente no software, o que exige o uso de plug-ins. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 120: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 
Assunto: Mozilla Firefox 

Acerca de Internet, julgue o próximo item. 
  
No Mozilla Firefox 12, é possível criar abas de aplicativos fixadas ao lado esquerdo do navegador 
mediante o seguinte procedimento: clicar com o botão direito do mouse a aba que será fixada e 
selecionar a opção Afixar como aplicativo 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 121: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
Assunto: Mozilla Firefox 

No que se refere aos navegadores Firefox e Internet Explorer, julgue o item subsequente. 
  
Na versão 28 do Firefox, páginas com programas em Java podem vir a exibir uma tela em que é 
solicitada ao usuário permissão de execução. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 122: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015 
Assunto: Google Chrome 

No que se refere a redes de computadores, julgue o item seguinte. 
 
No Google Chrome, é possível sincronizar, entre outros, marcadores, extensões da Web e histórico, 
a partir da iniciação de uma sessão no Chrome. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 123: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010 
Assunto: Correio Eletrônico (E-mail) 

Acerca de navegação, correio eletrônico, grupos de discussão e ferramentas de busca e pesquisa, 
julgue o próximo item. 
 
A caixa postal de correio eletrônico é um diretório criado no servidor de e-mail, o qual fica 
localizado no computador do usuário. Ao ser ligada a máquina, esse servidor recebe da Internet, via 
provedor de acesso, as mensagens que foram enviadas para o endereço do usuário. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 124: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Campos de Endereçamento de E-mail 

Com relação à Internet e a intranet, julgue o item a seguir. 
 
Caso um usuário envie uma mensagem de correio eletrônico para uma pessoa e inclua no 
campo Cc: o endereço de correio eletrônico de uma outra pessoa, então esta pessoa irá receber 
uma cópia do email, mas nem ela nem o destinatário principal saberão que uma outra pessoa 
também recebeu a mesma mensagem. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 125: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2012 
Assunto: Outlook 

Considerando o acesso a uma intranet por meio de uma estação Windows 7 para navegação e uso de 
correio eletrônico do tipo webmail, julgue o item que se segue. 
 
Por meio do software Microsoft Outlook pode-se acessar o serviço de correio eletrônico, mediante o 
uso de certificado digital, para abrir a caixa postal do usuário de um servidor remoto. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 126: CESPE - AJ (STF)/STF/Judiciária/2013 
Assunto: Outlook 
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Julgue o próximo item, no que se refere a ferramentas e aplicativos de Internet e a noções básicas 
de segurança da informação. 
  
O recurso de gerenciamento de direitos de informação do Microsoft Outlook (IRM) é utilizado para 
restringir permissões relativas a encaminhamento, impressão ou cópia de mensagens. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 127: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 
Assunto: Outlook Express 

Assinale a opção correta com referência a programas de correio eletrônico. 

 a) No Outlook Express, a opção de envio de cópia oculta — Cco — indica que o(s) destinatário(s) 
indicado(s) nesse campo será(ão) ocultado(s) dos demais destinatários. 

 b) O Mozilla Thunderbird é um serviço disponível na Web capaz de armazenar arquivos 
em cloud storage. 

 c) O Outlook Express possui sistema de checape de dados próprio que garante a integridade 
dos dados enviados e recebidos. 

 d) O Mozilla Thunderbird possui antivírus cuja função é checar a qualidade dos dados de 
determinado email antes de este ser enviado. 

 e) Os serviços de webmail podem ser acessados de qualquer lugar, mas não permitem a 
anexação de arquivos às mensagens. 
 
 
 
 
Questão 128: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: Outlook Express 
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Com referência à situação mostrada na figura acima, que reproduz parte de uma janela do Outlook 
Express, julgue o próximo item. 

Ao se clicar a pasta , será apresentada a lista de todos os emails que foram enviados 
a partir do Outlook Express. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 129: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: Outlook Express 
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Se o usuário em questão possuísse inscrição em Grupos de discussão ou Redes sociais, a 

opção  — Responder a todos — seria habilitada. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 130: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: Outlook Express 
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O número (310) mostrado ao lado da opção indica o número de amigos que o 
usuário em questão possui. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 131: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2015 
Assunto: Outlook Express 

Com relação a redes de computadores, Internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o 
item a seguir. 
  
O OutlookExpress permite que sejam assinadas digitalmente as mensagens de correio eletrônico, 
no entanto essas mensagens serão assinadas apenas se a identidade digital estiver instalada no 
computador do usuário. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 132: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 
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Assunto: Mozilla Thunderbird 

Com relação aos softwares Microsoft Windows, Mozilla Thunderbird 2 e BrOffice Calc, julgue o item 
seguinte. 
  
Em pastas de pesquisas do Mozilla Thunderbird 2, as mensagens podem ser agrupadas por 
remetente, assunto ou data, bem como podem ser ordenadas pelas datas. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 133: CESPE - AJ TRE RS/TRE RS/Administrativa/2015 
Assunto: Mozilla Thunderbird 

Com base nos recursos do programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird 38.3.0, assinale a 
opção correta. 

 a)  Uma das formas de liberar espaço em disco é apagar as mensagens que estão na Lixeira. 
Embora as opções de configuração da Lixeira sejam limitadas, é possível configurá-la de modo que 
as mensagens que possuem arquivos em anexo sejam excluídas permanentemente. 

 b)  Tanto um texto digitado no título da mensagem quanto aquele digitado no corpo 
do email terão a ortografia verificada. 

 c)  As pastas inteligentes fornecem ao usuário uma nova forma de organizar as mensagens. 
Após realizadas as devidas configurações, esse recurso gerencia automaticamente as mensagens e 
consegue realizar algumas operações, como, por exemplo, apagar, encaminhar ou, até mesmo, 
responder uma mensagem com um texto padrão. 

 d)  É possível adicionar diversas informações a um contato, como, por exemplo, foto, número do 
telefone e endereço residencial por meio do recurso chamado catálogo de endereços. Para utilizá-
lo, o usuário deverá selecionar o menu Editar e, em seguida, escolher a opção Catálogo de 
Endereços. 

 e)  A interação com o usuário melhorou bastante nessa última versão. Um usuário pode 
configurar um som específico para ser tocado no momento em que novas mensagens forem 
recebidas usando o menu Editar, opção Preferência e, posteriormente, a caixa de 
diálogo Multimídia. 
 
 
 
Questão 134: CESPE - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2012 
Assunto: Webmails 

Considerando o acesso a uma intranet por meio de uma estação Windows 7 para navegação e uso de 
correio eletrônico do tipo webmail, julgue o item que se segue. 
 
Na utilização de uma interface webmail para envio e recebimento de correio eletrônico, é boa 
prática de segurança por parte do usuário verificar o certificado digital para conexão https 
do webmail em questão. 
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 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 135: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Computação em Nuvem (Cloud Computing) 

Julgue o item, referente a redes de computadores. 
 
É possível criar e editar documentos de texto e planilhas em uma 
nuvem (cloudcomputing) utilizando-se serviços oferecidos pelo Google Docs. Para isso, é obrigatório 
que tenham sido instalados, no computador em uso, um browser e o Microsoft Office ou o BrOffice, 
bem como que este computador possua uma conexão à Internet ativa. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 136: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: Computação em Nuvem (Cloud Computing) 

Julgue o item subsequente, relativo a conceitos de segurança da informação. 
 
O armazenamento em nuvem, ou em disco virtual, possibilita o armazenamento e o 
compartilhamento de arquivos e pastas de modo seguro, ou seja, sem que o usuário corra o risco de 
perder dados. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 137: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 
Assunto: Computação em Nuvem (Cloud Computing) 

Acerca de Internet, julgue o próximo item. 
 
O Cloud Storage, um serviço pago como o Google Drive e o Microsoft SkyDrive, possibilita ao 
usuário armazenar seus arquivos em nuvens, tornando esses arquivos acessíveis em sistemas 
operacionais diferentes. Por meio desse serviço, o usuário pode fazer backups de seus arquivos 
salvos no desktop, transferindo-os para nuvens, podendo, ainda, acessar esses arquivos mediante a 
utilização de um computador com plataforma diferente ou um celular, desde que estes estejam 
conectados à Internet. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 138: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Administrativa/"Sem Especialidade"/2015 
Assunto: Computação em Nuvem (Cloud Computing) 

Serviços de cloud storage (armazenagem na nuvem) 

 a)  aumentam a capacidade de processamento de computadores remotamente. 

 b)  aumentam a capacidade de memória RAM de computadores remotamente. 

 c)  suportam o aumento da capacidade de processamento e armazenamento remotamente. 

 d)  suportam o aumento da capacidade dos recursos da rede de computadores localmente. 

 e)  suportam cópia de segurança remota de arquivos. 
 
 
 
Questão 139: CESPE - AJ (TRE BA)/TRE BA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010 
Assunto: Grupos Colaborativos e de Discussão 

Acerca de navegação, correio eletrônico, grupos de discussão e ferramentas de busca e pesquisa, 
julgue o próximo item. 
  
Um grupo de discussão é uma maneira fácil e imediata de se interagir na Internet, a exemplo 
dos chats que, em tempo real, possibilitam a duas ou mais pessoas se comunicarem de forma 
assíncrona. Os blogs e os fotologs também constituem exemplos de grupos de discussão. 
  

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 140: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Sites de Busca (Google, Bing, Yahoo, etc.) 

 



 
 
 

Primeira Fase  DPU 

 

 
 
A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 8, que está sendo executado em um 
computador com sistema operacional Windows XP. Com relação a essa figura, ao Internet Explorer 
e à página da Web que está sendo visualizada, julgue o próximo item. 
 
Caso, no campo para pesquisa (área onde se encontra a marca do cursor), sejam inseridos os 
caracteres "Carlos Gomes", com as aspas incluídas na busca, o Google iniciará uma procura por 
todas as páginas que contenham ou apenas a palavra Carlos, ou apenas a palavra Gomes ou as duas, 
não necessariamente na ordem apresentada. Por outro lado, se as aspas forem retiradas dos 
caracteres, a busca será feita pela expressão exata − Carlos Gomes −, ou seja, apenas as páginas 
onde a palavra Gomes apareça logo após a palavra Carlos. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 141: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Sites de Busca (Google, Bing, Yahoo, etc.) 

Julgue o item, referente a redes de computadores. 
 
Caso se digite, na caixa de pesquisa do Google, o argumento "crime eleitoral" site:www.tre-
rj.gov.br, será localizada a ocorrência do termo "crime eleitoral", exatamente com essas palavras e 
nessa mesma ordem, apenas no sítio www.tre-rj.gov.br. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 142: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Sites de Busca (Google, Bing, Yahoo, etc.) 
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Julgue o item, referente a redes de computadores. 
 
Ao se digitar o argumento de pesquisa tre -(minas gerais) no bing, serão localizadas as páginas que 
contenham o termo "tre" e excluídas as páginas que apresentem o termo "minas gerais". 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 143: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 
Assunto: Sites de Busca (Google, Bing, Yahoo, etc.) 

Acerca de Internet, julgue o próximo item. 
 
No campo apropriado do sítio de buscas do Google, para se buscar um arquivo do tipo .pdf que 
contenha a palavra tjrr, deve-se digitar os seguintes termos: tjrr filetype:pdf. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 144: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto: Sites de Busca (Google, Bing, Yahoo, etc.) 

A figura a seguir, ilustra uma janela do Internet Explorer 6.0 (IE6), que está em uso para acesso a 
uma página web. 
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Considerando a pesquisa na Internet realizada, assinale a opção correta. 

 a) Se a pesquisa fosse realizada com o termo tre-go colocado entre aspas, então o último dos 
resultados mostrados na figura não seria apresentado. 

 b) A pesquisa apresenta o resultado de 30 sítios encontrados com o tema tre-go. 

 c) A partir da figura, é correto afirmar que a notícia “TRE-GO cassa dois vereadores de 
Anápolis”, encontra-se no sítio do TRE-GO. 

 d) O terceiro resultado mostrado na figura apresenta a tradução da página oficial do TRE-GO 
para o idioma inglês. 
 
 
 
Questão 145: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2015 
Assunto: Sites de Busca (Google, Bing, Yahoo, etc.) 

Com relação a redes de computadores, Internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o 
item a seguir. 
  
Ao se fazer uma pesquisa no Google utilizando-se a expressão "Edital TJDFT", serão apresentadas 
todas as páginas que contenham apenas a palavra Edital e apenas a palavra TJDFT, além das 
páginas com a expressão exata Edital TJDFT. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 146: CESPE - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017 
Assunto: Segurança da Informação 

Os mecanismos que contribuem para a segurança da informação em ambientes computacionais 
incluem 

 a) certificado digital, criptografia e cavalo de troia. 

 b) backdoor, firewall e criptografia. 

 c) rootkits, arquivos de configuração e becape. 

 d) firewall, worm e proxy. 

 e) VPN, honeypot e senha. 
 
 
 
Questão 147: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Ameaças (Vírus, Worms, Trojans, Malware, etc.) 

A respeito de segurança da informação, julgue o item subsequente. 
 
É possível executar um ataque de desfiguração (defacement) — que consiste em alterar o conteúdo 
da página web de um sítio — aproveitando-se da vulnerabilidade da linguagem de programação ou 
dos pacotes utilizados no desenvolvimento de aplicação web. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 148: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
Assunto: Ameaças (Vírus, Worms, Trojans, Malware, etc.) 

No que se refere à segurança da informação, julgue o item que se segue. 
 
Worm é um software que, de forma semelhante a um vírus, infecta um programa, usando-o como 
hospedeiro para se multiplicar e infectar outros computadores. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 149: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: Ameaças (Vírus, Worms, Trojans, Malware, etc.) 

Julgue o item subsequente, relativo a conceitos de segurança da informação. 
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Phishing é a técnica de criar páginas falsas, idênticas às oficiais, para capturar informações de 
usuários dessas páginas. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 150: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015 
Assunto: Ameaças (Vírus, Worms, Trojans, Malware, etc.) 

Acerca de procedimentos de segurança e de ensino a distância, julgue o item subsecutivo. 
  
Botnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis e que permite potencializar as 
ações danosas executadas pelos bots, os quais são programas similares aoworm e que possuem 
mecanismos de controle remoto. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 151: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
Assunto: Ameaças (Vírus, Worms, Trojans, Malware, etc.) 

Diversos vírus de computadores são criados diariamente e muitos não são detectados por 
ferramentas de antivírus. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. 
  
Os computadores com sistema operacional Linux não são afetados por vírus; os que têm sistemas 
Windows são vulneráveis a vírus, por falhas específicas de kernel. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 152: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2015 
Assunto: Ameaças (Vírus, Worms, Trojans, Malware, etc.) 

A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de textos, julgue o item que se segue. 
  
Vírus do tipo boot, quando instalado na máquina do usuário, impede que o sistema operacional seja 
executado corretamente. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 153: CESPE - AJ TRE MS/TRE MS/Judiciária/2013 
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Assunto: Recursos (Segurança da Informação) 

Acerca de procedimentos e ferramentas de segurança da informação, assinale a opção correta. 

 a) Vírus, worms e pragas virtuais não infectam computadores conectados via rede wireless. 

 b) Antivírus proprietários, ou seja, os obtidos mediante pagamento, garantem a não infecção do 
computador, visto que eles são atualizados sem a interferência do usuário, o que não ocorre com os 
antivírus de software livre (de uso gratuito). 

 c) Para evitar a infecção de seu sistema operacional por vírus, o usuário deve criar uma senha 
de acesso ao computador com alto grau de segurança, utilizando letras, números e outros 
caracteres, ditos especiais. 

 d) O armazenamento de dados em rede não dispensa o procedimento de becape. 

 e) Firewall e antispyware são ferramentas de segurança que apresentam funcionalidades 
idênticas, contudo um deles é software livre (com licença de uso gratuita), e o outro é proprietário 
(com licença de uso obtida mediante pagamento). 
 
 
 
Questão 154: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2015 
Assunto: Recursos (Segurança da Informação) 

Com relação a redes de computadores, Internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o 
item a seguir. 
 
Na segurança da informação, controles físicos são soluções implementadas nos sistemas 
operacionais em uso nos computadores para garantir, além da disponibilidade das informações, a 
integridade e a confidencialidade destas. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 155: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
Assunto: Firewall 

No que se refere à segurança da informação, julgue o item que se segue. 
 
Firewall é um equipamento para redes que armazena e gerencia o software de antivírus, para 
garantir que toda a rede estará isenta de ataques maliciosos realizados por programas de 
computador. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 156: CESPE - AJ (STF)/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 
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Assunto: Firewall 

Julgue o próximo item, no que se refere a ferramentas e aplicativos de Internet e a noções básicas 
de segurança da informação. 
  
Um firewall permite detectar e bloquear acessos a anexos de emails suspeitos, bem como detectar e 
desativar vírus que contaminaram um computador ou uma rede. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 157: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2015 
Assunto: Firewall 

A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de textos, julgue o item que se segue. 
 
Para que se utilize o firewall do Windows, mecanismo que auxilia contra acessos não autorizados, a 
instalação de um equipamento de hardware na máquina é desnecessária. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 158: CESPE - AJ TRE MT/TRE MT/Judiciária/2010 
Assunto: Firewall 

Considerando conceitos de segurança da informação, assinale a opção correta. 

 a)  A segurança das informações que transitam pela Internet é de total responsabilidade do 
administrador de rede. 

 b)  Instalar e utilizar antivírus em um computador é uma ação preventiva que elimina 
completamente a possibilidade de ataques a arquivos e pastas. 

 c)  Ao se utilizar firewall é garantido o bloqueio de vírus e worms, pois a sua principal função é 
identificar e eliminar arquivos corrompidos. 

 d)  Recursos e instalações de processamento de informações críticas ou sensíveis do negócio 
devem ser mantidas em áreas seguras, protegidas por um perímetro de segurança definido, com 
barreiras de segurança apropriadas e controle de acesso. 

 e)  Os sistemas operacionais modernos possuem mecanismos que evitam a propagação de vírus 
e cavalos de troia. Tais mecanismos devem ser ativados por meio do gerenciador de arquivos ou 
pelo gerenciador de aplicativos. 
 
 
 
Questão 159: CESPE - Admin (TJ RR)/TJ RR/2012 
Assunto: Antivírus e Antispyware 
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Com relação aos softwares Microsoft Windows, Mozilla Thunderbird 2 e BrOffice Calc, julgue o item 
seguinte. 
 
Os antivírus fabricados para a versão do Microsoft Windows de 32 bits não funcionam em 
computadores com a versão do Microsoft Windows de 64 bits. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 160: CESPE - AJ (TJ SE)/TJ SE/Administrativa - Judiciária/Direito/2014 
Assunto: Antivírus e Antispyware 

Diversos vírus de computadores são criados diariamente e muitos não são detectados por 
ferramentas de antivírus. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. 
  
Para tentar prevenir uma infecção por vírus ou malware, algumas ferramentas de antivírus 
procedem à detecção por heurística, técnica de detecção de vírus baseada no comportamento 
anômalo ou malicioso de um software. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 161: CESPE - AJ (TRE PI)/TRE PI/Administrativa/2016 
Assunto: Antivírus e Antispyware 

A remoção de códigos maliciosos de um computador pode ser feita por meio de 

 a) anti-spyware. 

 b) detecção de intrusão. 

 c) anti-spam. 

 d) anti-phishing. 

 e) filtro de aplicações. 
 
 
 
Questão 162: CESPE - AJ TRE GO/TRE GO/Administrativa/2015 
Assunto: Autenticação e Controle de Acesso (Senhas, Etc.) 

Acerca de procedimentos de segurança e de ensino a distância, julgue o item subsecutivo. 
 
Quanto à segurança da informação, sugere-se que se crie um disco de recuperação do sistema, 
assim como se desabilite a autoexecução de mídias removíveis e de arquivos anexados. 

 Certo 

 Errado 
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Questão 163: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2015 
Assunto: Demais Recursos (IDS, VPN, etc.) 

Com relação a redes de computadores, Internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o 
item a seguir. 
  
Uma virtual private network é um tipo de rede privada dedicada exclusivamente para o tráfego de 
dados seguros e que precisa estar segregada dos backbones públicos da Internet. Em outras 
palavras, ela dispensa a infraestrutura das redes comuns. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 164: CESPE - AJ TRE ES/TRE ES/Administrativa/"Sem Especialidade"/2011 
Assunto: Criptografia, Assinatura e Certificado Digital 

Com relação a mecanismos de segurança da informação, julgue o item abaixo. 
 
A assinatura digital é realizada por meio de um conjunto de dados criptografados, associados a um 
documento do qual são função. Esse mecanismo garante a integridade, a autenticidade e a 
confidencialidade do documento associado. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 165: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013 
Assunto: Criptografia, Assinatura e Certificado Digital 

No que se refere à segurança da informação, julgue o item que se segue. 
 
A autoridade certificadora, que atua como um tipo de cartório digital, é responsável por emitir 
certificados digitais. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
 
Questão 166: CESPE - AJ (STF)/STF/Administrativa/"Sem Especialidade"/2013 
Assunto: Criptografia, Assinatura e Certificado Digital 

Julgue o próximo item, no que se refere a ferramentas e aplicativos de Internet e a noções básicas 
de segurança da informação. 
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Assinaturas digitais são recursos que substituem a biometria e garantem que o documento possa 
conter uma imagem com assinatura gráfica ou rubrica do remetente. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 167: CESPE - AJ TJDFT/TJDFT/Apoio Especializado/Biblioteconomia/2015 
Assunto: Criptografia, Assinatura e Certificado Digital 

Com relação a redes de computadores, Internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o 
item a seguir. 
  
As entidades denominadas certificadoras são entidades reconhecidas pela ICP Brasil 
(Infraestrutura de Chaves Públicas) e autorizadas a emitir certificados digitais para usuários ou 
instituições que desejam utilizá-los. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 168: CESPE - AJ TRE RJ/TRE RJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2012 
Assunto: Backup 

A respeito de segurança da informação, julgue o item subsequente. 
 
Nos procedimentos de backup, é recomendável que as mídias do backup sejam armazenadas no 
mesmo local dos dados de origem, a fim de tornar a recuperação dos dados mais rápida e eficiente. 

 Certo 

 Errado 
 
 
Questão 169: CESPE - Ana MPU/MPU/Apoio Jurídico/Direito/2013 
Assunto: Backup 

Julgue o item subsequente, relativo a conceitos de segurança da informação. 
 
Procedimentos de becape são essenciais para a recuperação dos dados no caso de ocorrência de 
problemas técnicos no computador. 

 Certo 

 Errado 
 
 
 
Questão 170: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
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Assunto:  

 
  
Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Microsoft Office Word 2003, assinale a 
opção correta. 

 a) Os botões , na parte inferior esquerda da janela, podem ser usados, 
respectivamente, para criar novo documento em branco, salvar o documento em edição como 
página da Web, salvar o documento atual como outro documento, salvar o documento sem imagem 
e imprimir o documento em duas páginas por folha. 

 b)  O Word permite comparar duas versões de documentos que estejam abertos, por meio de 

opção acionada pelo botão . 

 c)  Para se abrir um documento associado a um arquivo em formato que não seja .doc, 

convertendo-o em documento do Word 2003, deve-se clicar o botão . 

 d)  O botão , que permite inserir tabela no documento, executa o programa Microsoft 
Office Excel para edição avançada de opções de tabela. 

 e)  Para se inserir hiperlinks em um documento Word 2003 associados a arquivos na Web, pode-

se usar o botão , o qual serve também para incluir hiperlink para arquivos armazenados no 
disco rígido do computador em uso. 
 
 
 
 
 
Questão 171: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto:  

Com relação aos aplicativos do ambiente BR Office, assinale a opção correta. 

 a)  O Impress, que reconhece arquivos com extensão .odt, é a ferramenta do BR Office utilizada 
para a criação de documentos, de forma equivalente ao aplicativo Microsoft Office Word. 

 b)  O BR Office é um software gratuito e livre, sendo encontrado em versões que podem ser 
executadas em diferentes plataformas de hardware e sistemas operacionais, incluindo Linux e 
Windows. 
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 c)  O Calc é o software do BR Office usado para a edição de tabelas e cálculos de fórmulas, de 
forma semelhante ao Excel, mas que possui recursos próprios para a sintaxe das fórmulas e regras 
de cálculo diferentes das utilizadas no Microsoft Office Excel. 

 d)  O Writer é um editor de texto do BR Office cuja única limitação é não permitir a edição de 
documentos em código HTML. 

 e)  Um documento armazenado em arquivo no formato nativo padrão .odt do BR Office pode 
ser aberto por qualquer software do ambiente BR Office e também pelo Microsoft Office. 
 
 
 
 
Questão 172: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto:  

A respeito do sistema operacional Windows, assinale a opção correta. 

 a)  O Painel de controle do Windows é uma ferramenta de gerenciamento de arquivos e 
diretórios utilizada para localizar, armazenar e excluir arquivos, bem como compactar ou 
fazer backup de informações. 

 b)  A área de trabalho (desktop) é composta por diversos itens, entre eles, o botão Iniciar, a barra 
de tarefas, a área de notificação da barra de tarefas, o relógio, assim como os ícones criados pelo 
usuário. 

 c)  Para se fazer a troca de usuários cadastrados no Windows, deve-se acionar o botão Fazer 
logoff e imediatamente reiniciar o computador para que o novo usuário não tenha acesso aos 
documentos de outros usuários. 

 d)  A opção de propriedades de disco local, contida na janela Meu computador, apresenta a lista 
dos arquivos armazenados localmente, para facilitar a execução de um programa sem a necessidade 
de se usar o botão Iniciar. 

 e)  A central de segurança do Windows XP oferece duas opções de configuração do firewall do 
Windows: ativado (não recomendada), que não permite exceções; e desativado (recomendada), que 
oferece uma lista de exceções disponibilizadas pelo fabricante. 
 
 
 
Questão 173: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto:  

Entre as diferentes distribuições do sistema operacional Linux estão 

 a)  Conectiva, OpenOffice, StarOffice e Debian. 

 b)  GNU, Conectiva, Debian e Kernel. 

 c)  KDE, Blackbox, Debian e Pipe. 

 d)  Debian, Conectiva, Turbo Linux e Slackware. 

 e)  Fedora, RedHat, Kurumim e Posix. 
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Questão 174: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto:  

Quanto aos conceitos de Internet e intranet, assinale a opção correta. 

 a)  VPN, firewall e serviços de criptografia são recursos especiais que agregam segurança no 
acesso à Internet. 

 b)  O protocolo FTP permite o envio e recebimento de mensagens de e-mail entre usuários da 
Internet por meio de programas de correio eletrônico. 

 c)  O acesso discado à Internet é feito via linha telefônica, sem a necessidade de uma empresa 
ou provedor de acesso, dada a facilidade de se ter disponível uma ampla rede de telefonia nas 
grandes cidades. 

 d)  O ISP (Internet Service Provider) é a instituição que regula o fornecimento de endereços web 
no mundo para a criação de novos sítios da Internet. 

 e)  As intranets podem oferecer os mesmos serviços que a Internet, como transferência de 
arquivos e acesso a páginas HTML; entretanto, devido ao fato de que seus usuários se conectam em 
uma área restrita, geralmente institucional, as intranets não utilizam o protocolo TCP/IP. 
 
 
 
Questão 175: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto:  

Acerca das ferramentas de navegação na Internet, assinale a opção correta. 

 a)  O Internet Explorer é uma ferramenta utilizada para navegar na Internet que também 
disponibiliza opções de edição de arquivos e tratamento de imagens no formato HTML. 

 b)  Os pop-ups são janelas adicionais abertas automática e obrigatoriamente pelo browser para 
apresentar ao usuário recursos como confirmar senha, imprimir ou enviar uma página por e-mail. 

 c)  O Outlook Express é um software de webmail do sistema Windows que pode ser usado para 
gerenciar caixas de correio eletrônico e acessar páginas HTML e que também permite o envio 
destas a destinatários incluídos no catálogo de endereços do usuário. 

 d)  É possível configurar qual será o navegador padrão usado para navegação na Web, caso haja 
mais de um software com essa finalidade instalado no computador. 

 e)  O Firefox é um browser que não precisa de plug-ins para executar arquivos de som ou vídeo. 
 
 
 
 
Questão 176: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto:  

Com relação às ferramentas de busca na Internet, assinale a opção correta. 

 a)  O Google é uma ferramenta de busca para acesso a páginas indexadas pelo sítio Wikipedia 
em qualquer idioma. 
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 b)  As ferramentas de busca disponíveis na Internet evoluíram para permitir o acesso aos 
arquivos armazenados em máquinas pessoais de todos os usuários que estejam, no momento da 
busca, conectados à rede. 

 c)  As opções avançadas de busca do Google permitem a combinação de diversas palavras para 
formar um nome, seja com todas as palavras informadas no campo de busca, seja com qualquer uma 
das palavras ou até sem uma palavra específica que se deseja utilizar para filtrar a pesquisa. 

 d)  O Mozzila é uma ferramenta de busca avançada na Internet que oferece acesso a páginas 
que não são apresentadas pelo Google. 

 e)  Na opção de páginas em português do Google, o usuário poderá ter acesso apenas a 
conteúdos disponíveis no domínio .pt, de Portugal. 
 
 
 
Questão 177: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto:  

Quanto aos conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 
programas, assinale a opção correta. 

 a)  O nome de um arquivo no Windows pode ser composto por um ou mais caracteres, mas a 
extensão que identifica o seu formato deve ter, no máximo, dois caracteres, separados por vírgula. 

 b)  Os termos pasta, folder, diretório, arquivo e documento são sinônimos. 

 c)  O diretório raiz é um local no disco rígido que contém todos os arquivos de um sistema 
operacional, arquivos de programas, assim como os arquivos dos usuários, armazenados em seus 
respectivos diretórios. 

 d)  O Windows Explorer é um aplicativo que oferece a opção de acesso a todos os diretórios 
criados pelo usuário de um computador, no entanto, por questão de segurança, ele não oferece 
acesso aos arquivos do sistema operacional nem dos programas instalados no computador. 

 e)  A criação de novos diretórios não é permitida ao usuário comum do Linux, sendo permitida a 
ele apenas a criação de arquivos que podem ser armazenados em pastas já criadas anteriormente. 
 
 
 
Questão 178: CESPE - AJ TRE MA/TRE MA/Administrativa/"Sem Especialidade"/2009 
Assunto:  
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Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6), assinale a opção 
correta. 

 a)  O botão  disponibiliza funcionalidade que permite bloquear ou desbloquear pop-ups. 

 b)  A opção de pesquisa na barra de endereço é acionada pelo botão . 

 c)  O IE6 não pode ser usado para a navegação pela estrutura de diretórios e arquivos 
armazenados localmente na máquina do usuário. 

 d)  O botão  é utilizado para atualizar a página acessada pelo usuário. 

 e)  Para se abrir uma nova guia de navegação, deve-se selecionar o botão  ou acessar a 

opção Abrir nova guia, no menu . 
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Gabarito 
 

1) A 2) C 3) Errado  4) Certo  5) D 

 6) A 7) Errado 8) Errado 9) E  10) Errado 
 11) C 12) Certo  13) Errado  14) Certo 15) Errado 
 16) Certo 17) Errado 18) Certo 19) Errado 20) Errado  
21) Certo 22) Errado 23) Errado 24) Certo  25) Certo 
 26) Certo 27) Errado 28) E 29) E 30) Errado 
 31) Certo  32) Errado 33) D 34) E  35) Errado 
36) Errado 37) Errado  38) Certo 39) Certo  40) A  
41) Errado  42) Errado 43) Certo 44) C  45) B 
 46) C  47) Errado  48) Certo 49) Errado 50) Certo 
 51) Certo  52) Errado  53) Certo  54) Certo  55) Errado 
 56) Errado 57) Certo  58) Certo  59) Certo  60) Certo 
 61) Errado 62) Certo 63) Certo 64) C  65) A  
66) A  67) Certo 68) Certo 69) Errado  70) A 
71) Errado 72) Errado  73) Errado  74) Certo  75) Certo  
76) Certo  77) Errado 78) Certo 79) Errado  80) Certo 
 81) Errado  82) Certo 83) Certo 84) B 85) A 
86) C  87) B 88) Errado  89) D  90) E  
91) Errado 92) Certo  93) Certo  94) A  95) C  
96) D 97) Errado 98) A 99) Certo  100) Errado 
 101) D 102) Certo 103) Errado  104) Errado  105) D 
106) C 107) Certo 108) Errado 109) B 110) Errado 
111) Errado 112) Certo 113) Errado  114) Certo  115) Certo  
116) Errado  117) D  118) C 119) Certo 120) Certo  
121) Certo  122) Certo  123) Errado  124) Errado  125) Certo 
 126) Certo 127) A  128) Certo  129) Errado  130) Errado  
131) Certo  132) Errado  133) B 134) Certo  135) Errado  
136) Certo  137) Errado  138) E  139) Errado  140) Errado 
141) Certo  142) Certo  143) Certo 144) A  145) Errado  
146) E  147) Certo 148) Errado 149) Certo  150) Certo 
 151) Errado 152) Certo  153) D  154) Errado 155) Errado 
156) Errado 157) Certo 158) D 159) Certo  160) Certo  
161) A 162) Certo 163) Errado 164) Errado 165) Certo 
166) Errado  167) Certo  168) Errado 169) Certo  170) E 
 171) B  172) B 173) D 174) A  175) D 
176) C  177) C  178) A   

 


