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1. Quando se pretende acionar o menu de atalho / menu de contexto, basta clicar sobre o 
objeto desejado e, ato contínuo, clicar com o botão direito do mouse. No Windows 10, 
para se acionar o menu de atalho no item selecionado, é necessário pressionar a 
combinação das teclas: 

a) ALT + F4 
b) SHIFT + TAB 
c) ALT + ESC 
d) SHIFT + F10 
 

2. Analise as afirmativas a seguir sobre o Microsoft Windows 10. Estão corretas as 
afirmativas. 

I.  O painel de controle é usado para alterar as configurações do Windows. 
II.  A Central de Segurança do Windows Defender oferece um conjunto robusto de recursos de 

segurança que mantêm o dispositivo seguro. 
III. O menu Iniciar tem várias opções de personalização, sendo uma delas remover ou editar 

um bloco fixado. 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 

3. Um Guarda Civil Municipal de Niterói está trabalhando em um microcomputador, 
gerenciado pelo Windows 10 BR. Nesse contexto, ele executou os procedimentos listados 
a seguir. Os atalhos de teclado em (1) e em (2) são, respectivamente: 

(1) Executou um atalho de teclado para mostrar na tela o ambiente gráfico do explorador de 
arquivos. 

(2) No explorador, selecionou a pasta C:/AUTUAÇÕES. Em seguida, executou outro atalho de 
teclado para selecionar todos os arquivos armazenados nessa pasta. 

a) Tecla do logo tipo do Windows  + E e Ctrl + T 
b) Tecla do logo tipo do Windows + E e Ctrl + A 
c) Tecla do logo tipo do Windows  + E e Ctrl + P 
d) Ctrl + E e Tecla do logo tipo do Windows  + A 
e) Ctrl + E e Tecla do logo tipo do Windows  + T 
 

4. A função das teclas CTRL e F4, quando pressionadas ao mesmo tempo em um sistema 
operacional Windows 10 com instalação padrão, é: 

a) Mover uma tela para cima. 
b) Exibir propriedades do item selecionado. 
c) Fechar o documento ativo (em aplicativos que sejam de tela inteira e permitam vários 

documentos abertos ao mesmo tempo). 
d) Mover uma tela para baixo. 
e) Ativar a barra de menus no aplicativo ativo. 
 

5.  Sobre a Barra de Tarefas do Windows 10, é INCORRETO afirmar: 
a) Na barra de tarefas é possível acessar o gerenciador de tarefas. 
b) O tamanho da Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser redimensionado. 
c) A Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser ocultada, de forma que seja exibida somente 

quando necessário. 
d) Um aplicativo pode ser fixado na Barra de Tarefas do Windows 10, a fim de facilitar o 

acesso a aplicativos utilizados com muita frequência. 
e) A Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser movida para qualquer lugar da área de 

trabalho. 


