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1. Após receber uma mensagem no MS-Outlook 2010, para responder apenas ao remetente, 
o usuário pode escolher a opção 

a) Encaminhar. 
b) Responder. 
c) Responder a todos. 
d) Sinalizar para acompanhamento. 
e) Anexar Arquivo, do grupo Ilustrações, guia Inserir. 
 

2. Webmail é uma interface da World Wide Web que permite ao utilizador ler e escrever e-
mail utilizando um: 

a) Navegador. 
b) Windows Mail. 
c) Programa de e-mail. 
d) Microsoft Outlook. 
e) Explorador de Arquivos. 
 

3. Um Oficial de Trânsito que utiliza o Microsoft Outlook 2010, em português, deseja que 
mensagens recebidas de determinado remetente sejam excluídas automaticamente. Tal 
operação: 

a) não será possível, pois o Microsoft Outlook 2010 não possui recursos para definir regras de 
exclusão. 

b) será possível clicando-se com o botão direito do mouse sobre uma mensagem recebida 
deste remetente e selecionando-se a opção Excluir mensagens recebidas deste remetente. 

c) será possível por meio da instalação de um plug-in adicional chamado MSRules. 
d) será possível por meio da criação de uma regra, a partir de Página Inicial > Regras > Criar 

Regra... > Opções Avançadas.... 
e) não será possível, pois o Microsoft Outlook 2010 não possui filtros antispam para exclusão 

automática de arquivos. 
 

4. Considere os seguintes softwares: 
I.  Mozilla Thunderbird 
II.  Opera 
III.  Microsoft Edge 
IV.  Mozilla Firefox 
V.  Chromium 
 Quais destes softwares são navegadores web? 
a) Apenas I 
b) I, II e IV 
c) I, III, e IV 
d) II, III, IV e V 
e) I, II, III, IV e V 

 

5. Adriana enviou um arquivo por e-mail do seu computador do trabalho para Carlos, 
funcionário da sua empresa. Carlos recebeu o arquivo corretamente e salvou na sua 
máquina. As etapas realizadas por Carlos e Adriana, respectivamente, são classificadas 
como: 

a) Upload e Download. 
b) Upload e Intranet. 
c) Download e Upload. 

d) Intranet e provedor. 
e) Download e Web. 

 


