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1. A planilha MS Excel 2010, em Língua Portuguesa, na figura a seguir está sendo exibida 
com a opção Fórmulas, Mostrar Fórmulas ligada. 

 
 Se a célula em B1 for copiada (Ctrl + C) e colada (Ctrl + V) na célula B2, o valor da célula B3 

será: 
a) 6000. 
b) 7000. 
c) 8000. 
d) 9000. 
e) 11000. 
 

2. Assinale a opção que indica o local em que são salvos os arquivos baixados pelo usuário, 
usando o Google Chrome. 

a) É configurado quando o aplicativo é instalado. 
b) É sempre na pasta corrente. 
c) É sempre na pasta Downloads. 
d) Pode ser configurado pelo usuário. 
e) Somente pode ser configurado pelo administrador do sistema. 
 

3. No MS Word 2010, em Língua Portuguesa, o texto a seguir foi selecionado com o mouse 
e, então, uma sequência de comandos da guia Inserir foi aplicada ao texto. 

 Data; Abertura; Máximo; Mínimo; Fechamento 
 04/2018;98,14;98,50;98,14;98,41 
 03/2018;97,95;98,50;97,00;98,50 
 02/2018;97,70;98,84;96,36;98,00 
 Essa sequência de comandos transformou o texto em: 

 
 Assinale a opção que indica a sequência de comandos utilizada. 
a) Inserir Tabela 5x4 
b) Inserir Tabela, Converter Texto em Tabela... 
c) Inserir Tabela, Desenhar Tabela 
d) Inserir Tabela, Planilha do Excel 
e) Inserir Tabela, Tabelas Rápidas 
 

4. Com relação aos arquivos do MSOffice Outlook 2010 BR, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Armazena as mensagens de correio que chegam da Internet na Caixa de Entrada. 
II.  Permite o envio de e-mails com a opção de solicitação de confirmação de leitura. 
III.  Usa o espaço indicado por Cc... para enviar e-mails no modo cópia oculta 
 
a) se somente a afirmativa I estiver correta. 
b) se somente a afirmativa II estiver correta. 
c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
e) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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5. Observe a figura a seguir, que representa um teclado ABNT2 e assinale V para a 

afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

 
 
( ) Teclas de controle: identificadas por 1, são usadas sozinhas ou em combinação com outras 

teclas para executar determinadas ações. As teclas mais usadas são Ctrl , Alt, logotipo do 
Windows e Esc. 

( ) Teclas de função: identificadas por 2, são usadas para tarefas específicas. Elas foram 
rotuladas por F1 ... F12, e suas funcionalidades variam de programa para programa. 

( ) Teclas de digitação: identificadas por 5, permitem editar textos e movimentar-se por 
documentos e páginas de sites da web. Elas incluem as teclas de seta, Home, End, PgUp, 
PgDn, Insert e Delete. 

 As afirmativas são, respectivamente, 
a) F, V e F. 
b) F, V e V. 
c) V, F e F. 
d) V, V e F. 
e) F, F e V. 
 
 


