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1. Usando o navegador Google Chrome, em sua configuração original, um usuário acessou o 
web site da Vunesp, a partir do endereço www.vunesp.com.br. Pressionando e sem soltar 
a tecla CTRL, o usuário clicou com o botão principal do mouse sobre os links Quem 
Somos, Como Contratar e, finalmente, Instituições Atendidas. Sempre com a tecla CTRL 
pressionada. O resultado é ilustrado na imagem a seguir, onde as páginas foram abertas 
automaticamente em outras abas. 

 
 Assinale a alternativa que indica quais páginas ficaram gravadas no histórico de 

navegação. 
a) Apenas a primeira aba. 
b) Apenas a primeira e segunda aba. 
c) Apenas a as 3 primeiras abas 
d) Todas as abas 
e) Nenhuma aba 
 

2. Em um computador com Microsoft Windows 7, em sua configuração original, a pasta 
C:\DADOS contém o arquivo arquivo1.docx, e a pasta C:\CONTROLE contém o arquivo 
arquivo1.txt. Um usuário abriu a pasta C:\CONTROLE, selecionou o arquivo arquivo1.txt e 
pressionou as teclas CTRL+C. Em seguida, abriu a pasta C:\DADOS e pressionou as teclas 
CTRL+V. Assinale a alternativa correta. 

a) O arquivo arquivo1.txt não foi copiado para a pasta C:\DADOS porque tem o mesmo nome 
do arquivo arquivo1.docx. 

b) O arquivo arquivo1.txt foi copiado para a pasta C:\DADOS, porém seu nome foi 
automaticamente alterado para arquivo1(1).txt, porque já existia outro arquivo com o 
mesmo nome na pasta de destino. 

c) O arquivo arquivo1.txt foi copiado para a pasta C:\DADOS, e o arquivo arquivo1.docx foi 
apagado automaticamente. 

d) O arquivo arquivo1.txt foi copiado para a pasta C:\DADOS, e o arquivo arquivo1.docx foi 
movido automaticamente para a pasta C:\CONTROLE. 

e) O arquivo arquivo1.txt foi copiado para a pasta C:\DADOS, que agora contém 2 arquivos: 
arquivo1.docx e arquivo1.txt. 

 

3. O navegador web (browser) é um programa que habilita os seus usuários a interagirem 
com documentos HTML hospedados em um servidor da rede. Qual das alternativas é 
representada apenas por navegadores web? 

a) Opera, Whatsapp e Internet Explorer. 
b) Microsoft Outlook, Google Chrome e Safari. 
c) Microsoft Edge, Google Chrome e Safari. 
d) OneNote, Microsoft Edge, Google Chrome. 
e) Mozilla thunderbird, Internet Explorer, Google Drive.  
 

4. Um usuário criou uma tarefa agendada no Microsoft Windows 7, em sua configuração 
padrão, a partir do recurso Ferramentas Administrativas, do Painel de Controle, para ser 
executada todas as segundas-feiras, às 7:00. Assinale a alternativa que indica 
corretamente a condição para que a tarefa seja executada exatamente no dia e horário 
programados de forma automática. 

a) O computador não pode estar sendo usado por nenhum usuário. 
b) O computador não pode ter nenhum aplicativo aberto. 
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c) O computador deve estar obrigatoriamente ligado. 
d) O computador não pode estar com a tela protegida. 
e) O computador deve estar obrigatoriamente com o Agendador de Tarefas aberto. 
 

5. Em uma planilha do Excel 2010, os conteúdos das células A1, B1 e C1 são 8, 2 e 3, 
respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta o resultado CORRETO da fórmula 
=A1+C1*B1^2. 

a) 14. 
b) 15. 
c) 19. 
d) 25. 
e) 20 
 


