ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: DIGITADOR (CÓD. 143)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO

1
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A rede mundial de computadores interligados – internet – é uma maneira muito eficiente
de se ter acesso a um grande número de informações de forma simultânea, dando oportunidade de
se interagir com outras pessoas e se debater sobre assuntos relevantes. A internet facilita a resolução
de problemas em comum sem que haja necessidade de sair de casa para reunir-se em um mesmo
lugar e hora, mas mesmo com essa vantagem ela não pode e não deve substituir o diálogo pessoal,
face a face.
A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem sempre é usada corretamente e acaba
trazendo consequências desagradáveis quando usada por pessoas inescrupulosas ou mal
intencionadas que provocam grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por isso é preciso
que se tenha responsabilidade para manipular uma ferramenta tão importante nos dias de hoje.
A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das
pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem
aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas
residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo
jeito de aprender e ver o mundo.
Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados contextos: empresarial,
acadêmico, domiciliar; o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. Não se pode
mais fugir desta realidade tecnológica. E a educação não pode ficar para trás, vislumbrando
aprendizagem significativa por meio de tecnologias obsoletas.
Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do
usuário.
Nas organizações não poderia ser diferente, toda empresa necessita ser informatizada para
se manter no mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e
facilitar a vida das empresas.
Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através dela, que
tudo é resolvido. O mundo está informatizado, a informática talvez seja a área que mais influenciou
o curso do século XX. Se hoje vivemos na Era da Informação, isto se deve ao avanço tecnológico
na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação, ambos impensáveis sem a evolução
dos computadores.
O fruto maior da informática em nossa sociedade é o de manter as pessoas devidamente
informadas, através de uma melhor comunicação, possibilitando assim, que elas decidam pelos seus
rumos e os de nossa civilização.
Existe informática em quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que
consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações, inovações em uma empresa
sem que, em alguma parte do processo, a informática não esteja envolvida.
FONTE: http://simonecappellati.blogspot.com/
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QUESTÃO 01

Da leitura do texto, infere-se que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 05

Sobre os elementos linguísticos do texto, é CORRETO
afirmar:

A) há dificuldades de se estabelecer limites na internet.
B) na atualidade, torna-se impossível imaginar o mundo

A) Os conectores “que” e “que”, em “que provocam

sem Internet por sua abrangência em todos os

grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por

segmentos.

isso é preciso que se tenha responsabilidade” (L.9/10),

C) a importância do computador se sobrepõe à internet.
D) as informações cada vez mais transmitidas pela internet
exemplificam a segurança que ela representa.

são iguais do ponto de vista morfológico.
B) O predicado da oração “tudo é resolvido” (L.26) é
verbal.
C) A expressão “de computadores interligados” (L.1)

QUESTÃO 02

Entre as ideias que compõem o texto, existe uma relação
subjacente de causa e consequência no fragmento
transcrito em:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “Quando se aprende a lidar com o computador, novos
horizontes se abrem na vida do usuário.” (L.20/21).
C) “A cada dia que passa, a informática vem adquirindo
cada vez mais relevância na vida das pessoas.” (L.11/12).
D) “A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem
sempre é usada corretamente” (L.7).
QUESTÃO 03

O termo “isto” (L.27) é referente a:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “O mundo está informatizado” (L.26).
C) “se deve ao avanço tecnológico” (L.27).
D) “Se hoje vivemos na Era da Informação” (L.27).
QUESTÃO 04

Sobre o termo transcrito, está CORRETO o que se afirma
em

funciona como complemento nominal.
D) A expressão conjuntiva “por isso” (L.9) tem valor
explicativo.
QUESTÃO 06

No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
está CORRETO o que se afirma em:
A) A expressão “necessidade” (L.4) mudará de função
sintática caso haja a substituição do verbo “haver” pela
forma verbal correlata “existir”.
B) Os vocábulos “se”, em “Quando se aprende a lidar
com o computador, novos horizontes se abrem na vida
do usuário.” (L.20/21), são iguais do ponto de vista da
articulação argumentativa, quanto à intenção
comunicativa do articulista.
C) Na oração “...porém nem sempre é
corretamente” (L.7) tem predicado nominal.

usada

D) Na palavra “Hoje” (L.16) não há ocorrência de dígrafo.
QUESTÃO 07

O verbo é uma importante marca linguística do discurso,
que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões,
informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está
sendo usado, além de outra categoria: aspecto.
A partir dessa informação, está CORRETO o que se afirma
sobre a forma verbal transcrita em:

A) “ou” (L.8) indica alternância excludente.

A) “poderia ser” (L.22) indica a incerteza de um fato
passado.

B) “como” (L.12) exprime ideia de conformidade.

B) “seja” (L.26) expressa um fato incerto no presente.

C) “quase” (L.33) indica aproximação.

C) “vem adquirindo”
momentânea.

D) “uma”, em “inovações em uma empresa” (L.34),
individualiza o termo “empresa”.
CARGO: DIGITADOR – CÓD. 143

(L.11)

expressa

uma

ação

D) “haja” (L.4) indica um fato certo no presente.
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QUESTÃO 08

Leia:
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QUESTÃO 12

O termo “obsoletas” (L.19) significa:

I - “...A internet é uma ferramenta maravilhosa, (L. 7)
II - porém nem sempre é usada corretamente”. (L.7).

A) “Precisas.”
B) “modernas”.

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma

C) “defasadas”.

ideia de:

D) “Comuns”.

A) Adição.
B) Conclusão.
C) Explicação.
D) Ressalva.
QUESTÃO 09

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A) Os termos “lhes” (L.14) e “em um mesmo lugar”
(L.4/5) completam o sentido de um verbo.
B) O vocábulo “informática” (L.33) exerce função sintática
de objeto direto.
C) A expressão “que passa” (L.11) tem valor enfático,
podendo ser retirada da frase sem que ela sofra
alteração de natureza sintática.
D) O pronome “toda” (L.22) individualiza o substantivo
com o qual de relaciona.

QUESTÃO 13

Exerce a mesma função sintática que o termo “das pessoas”
(L.11/12) a expressão:
A) “de problemas” (L.4).
B) “de famílias” (L.13).
C) “de tecnologias obsoletas” (L.19).
D) “de dados” (L.28).
QUESTÃO 14

Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” (L.2)
são classificados como:
A) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas encontros consonantais
D) Apenas dígrafos

QUESTÃO 10

De acordo com texto:
A) “devidamente” (L.30) possui valor superlativo.
B) “para” (L.18) expressa finalidade.
C) “sobre” (L.3) tem valor de causa.
D) “por” (L.19) indica lugar.

QUESTÃO 15

Há dígrafo e ditongo, respectivamente, na alternativa:
A) “cresce” (L.13) e “dia” (L.11).
B) “empresas” (L.24) e “sociedade” (L.30).
C) “nossa” (L.30) e “tecnologias” (L.23).

QUESTÃO 11

D)

“mundo” (L.26) e “decidam” (L.31).

Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal
simples “influenciou” (L.26) e a composta:
A) tivesse influenciado.
B) tinha influenciado.
C) teria influenciado.
D) tem influenciado.
CARGO: DIGITADOR – CÓD. 143
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Sobre site de buscas na internet, utilizando a ferramenta de
pesquisa GOOGLE, julgue as afirmativas abaixo:

Considere o texto a seguir.

I.

“Programa similar ao worm e que possui mecanismos de

II.

III.

Para excluir palavras da pesquisa, coloque - antes de
uma palavra que você queira deixar de fora. Por
exemplo, Futebol –jogador.
Para pesquisar uma palavra ou frase exata, coloque o
trecho entre aspas. Por exemplo, “o maior time do
mundo”.
Para pesquisar em um site específico, coloque site:
antes
de
um
site
ou
domínio.
Por
exemplo, site:institutomachadodeassis.com.br

comunicação com o invasor que permitem que ele seja
remotamente controlado”
Trata-se de um:
A) Ransomware.
B) Rootkit.

Está CORRETO o que se afirma em:

C) Bot.

A) I e II, apenas.

D) Vírus.

B) II, apenas.
C) II e III, apenas.

QUESTÃO 20

D) I, II e III

A respeito das definições e características do hardware e do
QUESTÃO 17

software, analise as afirmações a seguir.

Em relação ao Word 2013 assinale o item INCORRETO:
A) A tecla F1 é usada para verificação de ortografia e
gramática.
B) No Word, você pode automatizar tarefas usadas com
frequência, criando e executando macros.
C) Para colocar bordas em uma página,
funcionalidade encontrada na guia DESIGN.

utilize

D) Você pode limpar facilmente toda a formatação
(como negrito, sublinhado, itálico, cores, sobrescrito,
subscrito e outros elementos) em seu texto e voltar
o texto para estilos de formatação padrão.
QUESTÃO 18

Em uma planilha elaborada no Microsoft Excel, na sua
configuração padrão, considere a seguinte fórmula, presente
na célula A1.
=MOD(7;3) + MÉDIA(1;2;3)^SOMA(2;3)

I.

O cache L1 é extremamente rápido, trabalhando
próximo à frequência nativa do processador.

II.

SETUP é um programa responsável pelo auto teste
feito sempre que ligamos o Micro.

III.

A RAM (Random Access Memory) é um tipo de
circuito eletrônico de memória que permite a leitura e
a escrita de dados.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III

Qual será o resultado?
A) 243
B) 7777
C) 33
D) 0
CARGO: DIGITADOR – CÓD. 143
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 50

QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Pedro, digitador da Prefeitura de Paço do Lumiar- MA, ao
tentar imprimir determinado arquivo, percebeu que o
computador com Windows 8, devidamente instalado, não
imprimia devido à ausência de um software; além do que,
observou

um aviso

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

de

atualizações

pendentes

para

instalação. Para que Pedro consiga resolver o problema de
impressão exposto acima, deve instalar no computador:
A) Um anti-spam.
B) O driver específico da impressora.

Acerca do sistema MS Windows 8, assinale a alternativa que
completa de forma CORRETA a afirmação abaixo:
“_________ é uma tecla comum nos teclados de
computador. No Windows, quando a tecla é pressionada,
captura em forma de imagem tudo o que está presente na
tela (exceto o ponteiro do mouse e vídeos) e copia para a
Área de Transferência.”
A) Windows.
B) Scroll Lock.
C) Print Screen.
D) Ctrl + X.

C) Um hardware específico da impressora.
D) O Linux.
QUESTÃO 22

Um usuário, utilizando o Windows 8, deseja restaurar todas
as janelas que foram minimizadas por ele. Para que isso
ocorra, o referido usuário deve pressionar as seguintes
teclas de atalho:

QUESTÃO 25

Qual tecla de atalho é utilizada para mostrar a Área de
Trabalho no Microsoft Windows 8?
A) CTRL + SHIFT + C.
B) CTRL + SHIFT + E.
C) Tecla

+ R.

D) Tecla

+ D.

A) Windows + D.
B) Windows + E.
C) Windows + Pause/Break.
D) Windows + Shift + M.
QUESTÃO 23

Um usuário do sistema MS Windows 8, em português,
deseja habilitar o teclado numérico do seu computador. A
referida habilitação faz-se através do uso da tecla:
A) Pause Break.
B) Print Screen.
C) Num Lock.
D) Paint.

CARGO: DIGITADOR – CÓD. 143

QUESTÃO 26

No Sistema Operacional Microsoft Windows 10, quando o
usuário deseja restaurar determinado arquivo que foi
excluído por engano, deve proceder da seguinte forma:
A) Acessar a Lixeira, selecionar o Arquivo que deseja
restaurar, clicar em Ferramentas de Lixeira e, em
seguida, na Guia Gerenciar, clicar em Restaurar os
Itens Selecionados.
B) Acessar o menu principal, clicar em configurações e,
em seguida, na guia restaurar e, por fim, clicar em
Restaurar os itens selecionados.
C) Acessar a área de trabalho, clicar em meu computador,
e, em seguida, na guia início e, por fim, clicar em
Restaurar os itens selecionados.
D) Acessar a Lixeira, selecionar o arquivo que deseja
restaurar, clicar em ferramentas de lixeira e, em
seguida, na guia principal, clicar em Restaurar Arquivo.
Página | 7
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QUESTÃO 27

Relacione as teclas de atalho no Windows 10, em língua
portuguesa, às suas respectivas ações.
1. Tecla Windows + P
2. Tecla Windows + K
3. Tecla Windows + D
( ) Abre a janela para conexão com projetor.
( ) Chama o recurso Conectar.
( ) Mostra o Desktop.
Assinale a opção que mostra a relação CORRETA, na
ordem apresentada:
A) 2, 1 e 3.
B) 1, 3 e 2.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 30

João, ao manusear seu computador, operando com
Windows 10, observou que o ícone
aparece na área
de notificações da barra de tarefas, indicando que :
A) Nenhum adaptador de rede foi detectado ou habilitado.
B) O adaptador de rede sem fio é reconhecido, mas
nenhuma rede Wi-Fi é encontrada e João não está
conectado ao Wi-Fi.
C) O computador não tem uma conexão Wi-Fi, mas tem
acesso à Internet.
D) O computador não tem uma conexão Wi-Fi e nem
acesso à Internet.
QUESTÃO 31

C) 1, 2 e 3.
D) 3,1 e 2.
QUESTÃO 28

Acerca dos arquivos e pastas no sistema operacional
Windows 10, marque a alternativa INCORRETA:
A) Alguns caracteres não podem ser utilizados para
nomear arquivos e pastas, a exemplo dos seguintes:
barras: \ /, aspas: " ", setas: < >, e interrogação: ?.

No Windows 10, o ícone

significa:

A) Visão de Tarefas.
B) Pesquisar.
C) Central de Ações.
D) Menu Windows.
QUESTÃO 32

B) Os arquivos podem ter, no máximo, até 256
caracteres, incluindo o endereço da pasta.

No contexto do Windows 10, o que é Microsoft Edge?

C) O Explorador de Arquivos é um recurso do Windows
que permite gerenciar arquivos e pastas.

A) Assistente pessoal que consegue assimilar as
preferências do usuário para que possa fazer
recomendações relevantes, proporcionar acesso rápido
à informação e enviar lembretes importantes.

D) Para renomear determinado arquivo, o usuário deve
selecionar o nome do arquivo e pressionar F5 no
Explorador de Arquivos.
QUESTÃO 29

Assinale a alternativa que completa de forma CORRETA a
afirmação abaixo:

B) É um agente digital, permite uma interação entre o
usuário, o sistema operacional e seus aplicativos por
meio de comandos de voz.
C) É o novo navegador padrão.
D) É a central de segurança do Windows.
QUESTÃO 33

“O Windows Explorer mostra de forma bem clara a
organização por meio de ________, que nada mais são do
que compartimentos que ajudam a organizar os arquivos em
endereços específicos, como se fosse um sistema de armário
e gavetas”.

São programas acessórios do MS Windows 10, EXCETO:

A) Janelas.

B) Gravador de Passos.

B) Pastas.

C) Internet Explorer.

C) Programas.
D) Telas.
CARGO: DIGITADOR – CÓD. 143

A) Ferramenta de Captura.

D) MS Word.
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QUESTÃO 34
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QUESTÃO 37

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que conceitua de
forma CORRETA o OneDrive:

Acerca da imagem abaixo, referente ao Word 2007, marque
a alternativa CORRETA:

A) É o serviço de armazenamento “em nuvem” da
Microsoft; destaca-se que no Windows 10, já vem préinstalado.
B) É um serviço online de armazenamento de arquivos e
compartilhamento. É possível enviar documentos para
seus amigos mandando URL, e-mail, ou mesmo
publicando o link gerado diretamente nas redes sociais.
C) É

um

sistema

de

armazenamento

em

nuvem

desenvolvido pela Apple.
D) É o serviço de armazenamento “em nuvem” da
Microsoft; destaca-se que no Windows 7, já vem préinstalado.
QUESTÃO 35

O Windows 10 tem um menu de funções de acessibilidade,
que podem ser usadas para diversos objetivos, como é o
caso do narrador. Tal função é usada para:
A) Facilitar a visualização de conteúdo para quem tem

A) O botão Gerenciar Fontes Bibliográficas é usado para
determinar, num banco de dados interno ao
documento, quais são as fontes de bibliografia
consultadas para a redação do documento.
B) O botão Bibliografia é usado para construir, de forma
automática, uma bibliografia no final do documento.
Esse recurso independe da utilização de fontes
bibliográficas configuradas pelo botão Gerenciar Fontes
Bibliográficas.
C) O grupo índice permite a criação de índices analíticos
(sumários) e índices de ilustrações (figuras).
D) O botão Inserir Índice de Ilustrações permite inserir,
num determinado trecho do texto, um link (vínculo)
com outra parte do documento.

problemas de visão.
B) Aumentar o zoom em cima de algum conteúdo na tela.

QUESTÃO 38

C) Uma voz ler o conteúdo da tela. É possível usar uma
voz masculina ou feminina, bem como personalizar a
velocidade da leitura.
D) Exibir legendas ocultas.

Considere as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft
Office Word 2007 (configuração padrão).
1. Ctrl +X: aciona o comando recortar.
2. Ctrl +P: aciona o comando imprimir.

QUESTÃO 36

Matheus, utilizando o editor Word do pacote
MSOffice2007BR, deseja realizar a verificação ortográfica e
gramatical de um texto que acabara de digitar. Para
conseguir seu objetivo, Matheus deve clicar em qual tecla?

3. Ctrl +J : utilizado para justificar o texto selecionado.
4. Ctrl +C: utilizado para colar parte do texto (se o mesmo
foi copiado utilizando Ctrl+ V).
Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s):

A) B1.

A) 1,2, 3 e 4.

B) F3.

B) 1, 2 e 3.

C) C9.

C) 1 e 2.

D) F7.

D) 2.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 42

Sobre as principais funções de formatação de editor de
textos, na guia Início da ferramenta Microsoft Office Word
2007 (configuração padrão), é CORRETO afirmar que o
recurso:

Sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2007, marque a
alternativa INCORRETA:

A) Formatar pincel está localizado no grupo Fonte.

B) Equação e símbolo são recursos disponíveis no grupo
Símbolos da guia Inserir.

B) Aumentar recuo está localizado no grupo Estilo.
C) Limpar formatação está no grupo Estilo.
D) Cor do realce do texto está localizado no grupo Fonte.
QUESTÃO 40

Considerando o editor de textos Microsoft Word 2007,
marque a alternativa CORRETA:

A) O recurso contar palavras está disponível no grupo
Revisão de Texto da guia Revisão.

C) Inserir Objeto está disponível no grupo Símbolos da
guia Referências.
D) Atualizar sumário está disponível no grupo Sumário da
guia Referências.
QUESTÃO 43

B) A formatação de texto Justificar permite alinhar o
texto à margem esquerda, mas não à margem direita.

Marina, utilizando o editor Word do pacote
MSOffice2007BR, deseja selecionar todo o texto que acabou
de digitar. Dessa forma, acionou o comando CTRL + Q.
Considerando o caso exposto, marque a alternativa
CORRETA:

C) A formatação de texto Justificar permite alinhar o
texto às margens esquerda e direita.

A) Marina agiu corretamente, pois ao acionar as teclas
CTRL + Q, todo o texto será selecionado.

A) O recurso hifenização permite um processo de junção
de palavras no Word.

D) A quebra de seção não cria alterações de layout ou
formatação em uma parte do documento.
QUESTÃO 41

Acerca da imagem abaixo, referente ao Word 2007, marque
a alternativa CORRETA:

B) Marina agiu incorretamente, pois para atingir o objetivo
desejado, deveria ter acionado as teclas CTRL + D.
C) Marina agiu incorretamente, pois para atingir o objetivo
desejado, deveria ter acionado as teclas CTRL + T.
D) Marina agiu incorretamente, pois para atingir o objetivo
desejado, deveria ter acionado as teclas CTRL + L.
QUESTÃO 44

É possível maximizar uma janela do MS Excel 2016 em um
sistema operacional Windows 10 ao clicar:

A) O MS Word 2007 suporta o uso de marcas d'água, que
são imagens ou textos colocados atrás do texto no
documento.
B) A Leitura em Tela Inteira permite um modo de
exibição em que as marcas d'água podem ser
visualizadas na tela do computador.
C) O Word já possui alguns formatos de marcas d’água,
não sendo possível inserir outro texto ou imagem.
D) Para adicionar marcas d’água, com o documento Word
aberto, aceda ao separador Esquema de Página e clique
em Orientação, em seguida, Inserir marca d’água.
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A) Exibir

Maximizar janela.

B) Exibir

Redimensionar janela.

C) De forma dupla sobre a barra de título do MS Excel
(barra superior).
D) Arquivo

Maximizar janela.

QUESTÃO 45

São formatos de células no Microsoft Excel 2010 em
português, EXCETO:
A) Logaritmo.
B) Data.
C) Hora.
D) Número.
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QUESTÃO 49

Joana, utilizando o Microsoft Excel 2010 em português,
deseja criar um gráfico. São tipos de gráficos que podem ser

Sobre o ícone

criados por Joana, EXCETO:

Word, versão português do Office 2003, marque a

da barra de ferramentas do Microsoft

alternativa CORRETA:
A) Rosca.
B) Autosoma.

A) É utilizado quando o usuário deseja visualizar a

C) Pizza.

impressão.

D) Colunas.

B) É utilizado quando o usuário deseja aplicar um zoom no
documento.

QUESTÃO 47

C) É utilizado quando o usuário deseja inserir uma tabela

Alice, digitadora da Prefeitura de Paço do Lumiar- MA,
utilizando o editor Word do pacote MSOffice2007BR, deseja
deixar um parágrafo todo em letras maiúsculas. O que Alice
deve fazer?
A) Selecionar

no documento.
D) É utilizado quando o usuário deseja dividir o
documento em colunas.
QUESTÃO 50

o

parágrafo,

apagar

e

digitar

tudo

novamente.

No Microsoft Office Word 2003, o ícone

é

utilizado para:

B) Selecionar o parágrafo e pressionar as teclas CTRL e
A) Sublinhar o texto selecionado.

C ao mesmo tempo.
C) Selecionar o parágrafo e pressionar as teclas SHIFT e
F3 ao mesmo tempo.

B) Diminuir o tamanho da fonte.
C) Alterar a cor da fonte.

D) Selecionar o parágrafo e pressionar a tecla F5.

D) Adicionar a letra “A” no texto.

QUESTÃO 48

O Microsoft Word 2003 oferece como padrão, um recurso
de Mala Direta, que pode gerar documentos iguais na
essência, mas contendo elementos exclusivos.

Com esse

recurso, é possível criar um conjunto de:
A) Envelopes.
B) Macros.
C) Scripts.
D) Caixas.
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