LIVE DE INFORMÁTICA COM THIAGO MARTINS

1) Sobre a lixeira no ambiente do Microsoft Windows 10, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O ícone lixeira passa de uma lata de lixo vazia para uma lata cheia a partir do momento
que contém um arquivo excluído.
b) A lixeira guarda apenas itens excluídos daquele computador que o usuário está
operando, não sendo possível o armazenamento de arquivos de computadores de
outros usuários, ainda que estes computadores estejam conectados pela rede.
c) A lixeira só salva itens excluídos do disco rígido do próprio computador, ou seja, ela
não armazena itens excluídos cartões de memória ou pen drive.
d) A lixeira mantém somente itens excluídos da área de trabalho, além de informações
excluídas dos aplicativos do menu Iniciar.
e) É possível recuperar arquivos que estão na lixeira.
2) A imagem a seguir mostra uma parte da Barra de Tarefas do MS-Windows 7, em sua
configuração padrão.

O retângulo destacado no canto direito da imagem, referente ao canto inferior direito da
Barra de Tarefas, pode ser usado para:
a)
b)
c)
d)
e)

nada, pois não pode ser clicado.
ativar o Menu Iniciar.
exibir o Menu de Contexto.
desligar o computador com um clique.
mostrar a Área de Trabalho.

3) Análise a planilha a seguir gerada pelo Excel.

Qual é o resultado da célula A7 =MÉDIA(A1:A3)?
a) 9
b) 3
c) 6
d) 2
e) 10
4) Sabendo que para facilitar o trabalho no MS-Word existem diversos atalhos de teclado,
qual é a combinação de teclas utilizada para salvar documentos do Word no computador?
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a)
b)
c)
d)
e)

CTRL + D
CTRL + C
CTRL + B
CTRL + V
CTRL + S

5) Assinale a opção que contém apenas dispositivos de entrada.
a)
b)
c)
d)
e)

Caixas de som, mouse e microfone.
Teclado, mouse e monitor.
Teclado, mouse e microfone.
Impressora, mouse e monitor.
Caixas de som, impressora e monitor.

