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QUESTÕES CESGRANRIO 03/04/2012 – AO VIVO

QUESTÃO 24 - O utilitário do Windows XP
que realiza cópias de segurança dos dados do
usuário é:

CONCURSO: TCE - RONDÔNIA
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

(A) Central de Segurança.
(B) Opções de Acessibilidade.

QUESTÃO 21 - No Microsoft Word, qual a
extensão de um arquivo do tipo modelo de
documento?

(C) Desfragmentador de Disco.
(D) Backup.

(A) .rtf

(E) Bloco de Notas.

(B) .dot

QUESTÃO 25 - Observe a seguinte janela do
Windows Explorer:

(C) .ppt
(D) .txt
(E) .pps
QUESTÃO 22 - Um navegador (browser)
Internet disponível para o Windows XP é:
(A) Internet Explorer.
(B) HyperTerminal.
(C) WordPad.
(D) Media Player.
(E) Paint.
QUESTÃO 23 - Observe o seguinte fragmento
de planilha Excel:

Qual o modo de exibição selecionado na janela
acima?
(A) Ícones
(B) Lista

O resultado da célula D1 é:

(C) Miniaturas

(A) 6150

(D) Detalhes

(B) 6015

(E) Lado a Lado

(C) 2008
(D) 2006

CONCURSO: TCE - RONDÔNIA

(E) 2001

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
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QUESTÃO 46 - Que técnica é utilizada em
programas de antivírus para detecção de vírus
desconhecidos?

CONCURSO: MINISTÉRIO DA DEFESA
CARGO: CONTROLADOR DE TRÁFEGO
AÉREO

(A) md5.
(B) Heurística.

QUESTÃO 42 - Um arquivo está selecionado
no Windows Explorer. Após confirmação, que
ação ocorrerá com o arquivo ao serem
pressionadas
as
teclas
SHIFT
e
DEL
simultaneamente?

(C) Imunização.
(D) Quarentena.
(E) Backdoor.
QUESTÃO 47 - No Windows XP, qual o
objetivo
do
recurso
de
atualizações
automáticas?

(A) Desfragmentação dos blocos contíguos.
(B) Envio para a
recuperação futura.

lixeira,

com

possível

(A) Manter o sistema operacional atualizado.

(C) Compactação em background.

(B) Atualizar a base de dados da Microsoft
com informações de hardware.

(D) Backup imediato de segurança.

(C) Receber notícias RSS diretamente de
portais da Internet.

(E) Remoção direta, sem passar pela lixeira.
QUESTÃO 43 - Na Internet, um dos papéis do
DNS é o(a):
(A) bloqueio de ataques
negação de serviço.

distribuídos

(D) Manter o relógio do sistema sincronizado
mundialmente.

de

(E) Reiniciar automaticamente o computador
em caso de falha.

(B) roteamento de pacotes IP pelo melhor
caminho possível.

QUESTÃO 48 - Observe o fragmento de uma
planilha de cálculo.

(C) criptografia de dados das redes sem fio
(wireless).
(D) resolução de nomes de domínios em
endereços IP.
(E) coleta de estatísticas
protocolo HTTP.

de

acesso

via

Qual o valor da célula D1?
(A) 0

QUESTÃO 44 - Um Pen Drive (Flash Drive)
pode ser conectado ao computador por meio
da interface:

(B) 60
(C) 90

(A) AGP.

(D) 610

(B) ROM.

(E) 900

(C) USB.

QUESTÃO 49 –

(D) Floppy.
(E) Flash M2048.
QUESTÃO 45 - Em impressoras, as medidas
DPI e PPM determinam, respectivamente,
a(o):

No editor de textos Wordpad, disponível na
instalação padrão do Windows XP, qual a
função do botão acima?

(A) resolução e a velocidade.

(A) Enviar um e-mail.

(B) duração do cartucho e a memória.

(B) Deletar o parágrafo selecionado.

(C) velocidade e o consumo de energia.

(C) Imprimir o documento.

(D) tempo de garantia e a resolução.

(D) Alterar a senha do arquivo.

(E) consumo de energia e a memória.

(E) Duplicar o texto selecionado.
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QUESTÃO 44 - Marque a opção
apresenta um endereço de e-mail.

CONCURSO: MINISTÉRIO DA DEFESA
CARGO: CONTROLADOR DE TRÁFEGO
AÉREO
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que

(A) 200.255.94.197
(B) provedor.com:fulano.pobox

45
A
50
B

46
B

(C) fulano@provedor.com.br
(D) www.provedor.com.br
(E) www.fulano#provedor.com.br!
QUESTÃO 45 - Marque a opção que
apresenta somente periféricos de entrada de
dados.

CONCURSO: IBGE
CARGO: AUXILIAR CENSITÁRIO
ADMINISTRATIVE

(A) Teclado, pendrive, caixas de som.
(B) Impressora, scanner, teclado.

QUESTÃO 41 - São exemplos de navegadores
WEB:

(C) Microfone, pendrive, monitor.

(A) Flash e Outlook Express.

(D) Mouse, scanner, impressora.

(B) Wordpad e Internet Explorer.

(E) Mouse, teclado, microfone.

(C) Internet Explorer e Firefox.

QUESTÃO 46 - Sobre a Internet, assinale a
afirmativa INCORRETA.

(D) Microsoft Word e Flash.

(A) Músicas podem ser compartilhadas.

(E) Microsoft Excel e Notepad.
QUESTÃO 42 - Considere o
fragmento de uma planilha Excel:

(B) A velocidade de transferência de arquivos
é limitada em 1 KB/s.

seguinte

(C) É possível assistir a filmes diretamente na
Internet.
(D) Existem sites que disponibilizam arquivos
infectados por vírus.
(E) Existem várias lojas virtuais que vendem
seus produtos pela Internet.

O valor da célula “C1”, indicado pela fórmula
da figura, é:

QUESTÃO 47 - Suponha que um e-mail será
enviado para os seguintes destinatários
válidos:

(A) 200
(B) 30
(C) 20
(D) 0,5
(E) −10
QUESTÃO 43 - Arquivos com extensão “.doc”
são tipicamente editados no aplicativo:

De acordo com as informações acima, pode-se
afirmar corretamente que:

(A) Paint.

(A) o e-mail será enviado para todos os
contatos de Sandra.

(B) Access.
(C) Registro do Windows.

(B) a cópia oculta do e-mail será direcionada a
Marina.

(D) Microsoft Word.

(C) somente João Carlos receberá o e-mail.

(E) Windows Explorer.

(D) João Carlos receberá o e-mail somente
quando Marina o ler.
(E) Sandra receberá o e-mail sem que João
Carlos e Marina saibam.
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QUESTÃO 48 - No Excel, que ícone aciona o
Assistente de Gráfico?

CONCURSO: IBGE
CARGO: AUXILIAR CENSITÁRIO
ADMINISTRATIVE

(A)
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CONCURSO: PETROBRAS
CARGO: TRANSPETRO

(D)

QUESTÃO 11 - Em um documento, o recurso
utilizado no Word para referenciar um
endereço na Internet chama-se:

(E)

(A) caixa de texto.

QUESTÃO 49 - O componente do computador
responsável por processar instruções é:

(B) hiperlink.
(C) legenda.

(A) CPU.

(D) referência cruzada.

(B) Drive CD.

(E) índice.

(C) Memória RAM.

QUESTÃO 12 - Considere a planilha Excel
abaixo.

(D) Monitor.
(E) Disco Rígido.
QUESTÃO 50 - Observe o seguinte fragmento
da barra de ferramentas de formatação do
Word:

Os dois campos acima, da esquerda para a
direita, indicam:
(A) idioma e quantidade de páginas.
(B) tipo e tamanho da fonte.
(C) tipo da fonte e quantidade de páginas.
(D) tipo do parágrafo
caracteres na linha.

e

quantidade

de

(E) tipo do parágrafo e quantidade de palavras
no parágrafo.

A fórmula da célula B8 retornará o valor:
(A) 2
(B) 3
(C) 6
(D) 22000
(E)79500
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QUESTÃO 13 - A velocidade de uma conexão
Internet pode ser expressa em:

QUESTÃO 18 - Assinale uma opção que
contempla um protocolo de recebimento de email no Outlook.

(A) PPM

(A) IP

(B) KB

(B) DNS

(C) GB

(C) SMTP

(D) DPI

(D) FTP

(E) Mbps

(E) IMAP

QUESTÃO 14 - Um usuário do Windows XP
deseja proteger seu computador na Internet,
impedindo que acessos sejam feitos à sua
máquina, recusando conexões externas. Para
isso, ele pode instalar no Windows um:

QUESTÃO 19 - Um usuário recebeu, por email, um arquivo no formato AVI, e deseja
visualizá-lo. Que programa do Windows XP,
disponível
em
uma
instalação
padrão
(default), deverá ser executado?

(A) dispositivo Firewire.

(A) Windows Media Player

(B) firewall.

(B) Wordpad

(C) spyware.

(C) Paint

(D) bloqueador de Popup.

(D) AudioSuite

(E) software de Backup.

(E) AVIEdit

QUESTÃO 15 - Que utilitário do Windows XP
fornece informações sobre o desempenho do
computador e exibe detalhes sobre programas
em execução?

QUESTÃO 20 - Para exibir uma apresentação
no PowerPoint, qual tecla de atalho pode ser
utilizada?

(A) Windows Explorer

(A) ESC

(B) Barra de Tarefas

(B) CONTROL+ENTER

(C) Gerenciador de Tarefas

(C) F1

(D) Gerenciador de Dispositivos

(D) F5

(E) Painel de Controle

(E) CONTROL+HOME

QUESTÃO 16 - Um objeto nativo de um
banco de dados Access 2000 é a(o):

CONCURSO: PETROBRAS

(A) célula.

CARGO: TRANSPETRO

(B) transição.
(C) consulta.
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(D) planilha.
(E) slide.
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QUESTÃO 17 - O Microsoft Outlook Express
permite criar arquivos de dados locais (no
próprio computador) para armazenar os emails recebidos. Qual a extensão desses
arquivos?
(A) .doc
(B) .dbx
(C) .mdb
(D) .pst
(E) .txt
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