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1. A finalidade dos ícones no Word é:  

a)   inserir número. 

b)  inserir subscrito. 

c)  elevar o número ao quadrado. 

d)  inserir tachado. 
e) Os itens (b) e (d) estão corretos. 
 

2. No aplicativo de edição de texto do pacote da Microsoft Office temos como principais 
recursos: 

(1) inserção de tabela. 
(2) possibilidade de autocorreção. 
(3) inserção de cabeçalho e rodapé. 
(4) ferramenta de ortografa. 
 
a) da relação apresentada somente são aplicados o 1, 2 e 3 
b) da relação apresentada somente são aplicados o 1, 2 e 4 
c) da relação apresentada somente são aplicados o 2, 3 e 4 
d) da relação apresentada somente são aplicados o 1, 3 e 4 
e) da relação apresentada todos podem ser aplicados 
 

3. O programa MS-WORD, do pacote MS-Office, tem algumas ferramentas úteis para 
formatação de textos. Entre elas, uma ferramenta permite: marcar partes de um texto e 
depois aplicar as formatações de texto sobre outro texto selecionado e a outra; aplicar a 
formatação de textos, parágrafos, bordas e idiomas, previamente registrados, a outro 
texto selecionado. Qual a alternativa que apresenta a denominação dessas ferramentas, 
respectivamente? 

a) Personalizar e AutoFormatação. 
b) Pincel e AutoFormatação. 
c) Pincel e Estilos. 
d) Estilos e Personalizar. 
e) Estilos e Pincel. 
 

4. O Microsoft Word possui um recurso para aplicar rapidamente um conjunto de opções de 
formatação em todo o documento. Também é possível que um estilo existente seja 
modificado para atender a sua necessidade. Este recurso é conhecido como GALERIA DE 
ESTILOS, que pode ser encontrado em um menu visual na seguinte GUIA: 

a) Página Inicial 
b) Layout de Página 
c) Inserir 
d) Revisão 
e) Exibição 
 

5. Sobre a funcionalidade “inserir rodapé”, no Microsoft Word, assinale a afirmativa 
correta. 

a) Para editar um rodapé existente, pode-se clicar duas vezes na área do rodapé. 
b) O rodapé é a área na margem superior de cada página em um documento. 
c) Um rodapé, depois de inserido e editado, não poderá mais ser removido. 
d) Um documento poderá conter um ou mais rodapés na mesma página. 
 
 


