
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 1

A associação de uma pasta compartilhada, em uma rede de computadores, a uma letra
de unidade disponível em um computador local é denominada:

A) Atalho de rede
B) Conexão
C) Compartilhamento
D) Mapeamento

QUESTÃO 2

Observe a seguir, a planilha gerada pelo Excel. 

                  

Assinale a  alternativa que apresenta  corretamente a  função do Excel  que ordena os
valores contidos nas células em ordem crescente:

A) Classificar do menor para o maior
B) Ordenar do menor para o maior
C) Ordenar Crescente
D) Filtrar Crescente

QUESTÃO 3

No Microsoft Word a funcionalidade “Pincel de Formatação” simplifica o processo de
formatação de um item de texto, utilizando a mesma formatação aplicada em outro item
do documento. Assinale a alternativa que apresenta a combinação de teclas utilizadas
para copiar e colar um estilo de formatação de um texto, respectivamente:

A) Ctrl+Shift+C  e Ctrl+Shift+V
B) Ctrl+C e Ctrl+V
C) Ctrl+fn+C e Ctrl+fn+V
D) Ctrl+C e Ctrl+fn+V

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que indica a finalidade da função “CONT.VALORES” em uma
planilha do Microsoft Excel:



A) Calcular o número de células em um intervalo que não estão vazias
B) Calcular o número de células em um intervalo que estão vazias
C) Calcular o número de células em um intervalo que contém números
D) Calcular o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma

determinada condição

QUESTÃO 5

O Windows 10, em português, possui suporte a áreas de trabalho virtuais, de forma que
possam separar recursos abertos em diferentes áreas de trabalho. Para conseguir uma
visão geral das áreas de trabalho abertas, e ter acesso aos recursos para adicionar novas
áreas de trabalho ou remover as existentes, pressiona-se a combinação de tecla:

A) Alt + Windows
B) Windows + Tab
C) Shift + Windows
D) Ctrl + Tab
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QUESTÃO 6

Assinale  a  opção  em  que  o  acento  grave,  indicador  de  crase,  foi  corretamente
empregado, como o foi em:

"Ou apenas entregue, no início da adolescência, à descoberta de si mesmo".

A) Refiro-me à secretária do comandante do batalhão.
B) Os funcionários não obedeciam à regulamentos.
C) Isso me ajudou à refletir melhor sobre a vida.
D) Ele parecia alheio à todos que estavam em volta.

QUESTÃO 7

“O arraial crescia vertiginosamente, coalhando as colinas. A edificação rudimentar
permitia à multidão sem lares fazer até doze casas por dia; e, à medida que se
formava a tapera colossal parecia estereografar a feição da sociedade ali acoitada.
Era a concretização dessa insânia imensa” (Euclides da Cunha, Os sertões).

Dadas as proposições seguintes 

I. Quando ao autor diz coalhando as colinas se refere à forma de povoamento do arraial.

II.  Em  função  da  simplicidade  das  casas,  era  possível  ao  arraial  crescer
vertiginosamente. 

III. sociedade ali acoitada quer dizer: um povo ali abrigado. 

IV. Euclides da Cunha não descreve o arraial como algo à vista da sociedade. 

Qual(is) é(são) verdadeira (s)?



A) II, III e IV.
B) I, II e III
C) I, II, III e IV
D) Apenas III

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas:

I. Localizei o site ________ ele tem acesso.
II. Aquele é o professor __________ sou grato.

A) a que a quem
B) que a quem
C) a que que
D) que que

QUESTÃO 9

Na oração abaixo, encontra-se a figura de linguagem denominada:

“Eles não têm teto para morar”

A) anacoluto
B) aliteração
C) metonímia
D) prosopopeia

QUESTÃO 10

A palavra se, no período abaixo, é, respectivamente:

“A prancha desliga-se automaticamente se alguém toca no equipamento ou se ele 
entra em contato com outro metal.”

A) objeto direto, conjunção subordinativa, conjunção subordinativa
B) partícula apassivadora, conjunção subordinativa, partícula de reciprocidade.
C) partícula expletiva, partícula de indeterminação do sujeito, partícula apassivadora
D) objeto direto, conjunção subordinativa, partícula de indeterminação do sujeito


