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Informática para Concursos 

Questões de concursos comentadas – IBFC  
 
 
 
 
 
Prova: IBFC - 2008 - ABDI - Assistente Jurídico 

 
01. "____________ é a transferência de dados de um computador remoto para um computador local, e o 
inverso chama-se ____________". 
Complete a frase acima respectivamente com as seguintes palavras: 
 a) upload / download 
 b) download / upload 
 c) upload / reload 
 d) reload / download 
 
02. Quais dos itens abaixo pode-se considerar como NÃO sendo um protocolo da Internet: 
 a) HTTP 
 b) SMTP 
 c) WWW  
 d) TCP 
 
03. Quanto ao Microsoft PowerPoint, qual das opções do menu permite criar um novo slide? 
 a) Editar 
 b) Arquivo 
 c) Ferramentas 
 d) Inserir 
 
04. Numa planilha MS Excel, se as células A1, B1 e C1 estiverem preenchidas respectivamente com os 
valores 2, 10 e 6, o valor resultante na célula D1, contendo a fórmula =A1*B1+C1^A1, será: 
 a) 13 
 b) 32 
 c) 56 
 d) 92 
 
05. A Planilha Eletrônica Microsoft Excel permite realizar quantos diferentes tipos de gráficos: 
 a) mais de dez tipos diferentes de gráficos 
 b) menos de dez tipos de gráficos básicos 
 c) o Excel realiza vários tipos de gráficos, mas o PowerPoint não tem este recurso 
 d) o Excel somente permite fazer 5 tipos de gráficos básicos 
 
06. Que ação é realizada quando selecionamos um texto no Microsoft Word e pressionamos 
simultaneamente as teclas Ctrl + X e em seguida Ctrl + Z? 
 a) primeiro o texto é colado e em seguida copiado 
 b) primeiro o texto é copiado e depois colado 
 c) primeiro o texto é recortado e depois é desfeito a ação anterior 
 d) primeiro o texto é recortado e depois deletado 
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07. Tipicamente a pasta de sistema do Microsoft Windows que consiste em personalizar as configurações 
do computador chama-se: 
 a) catálogo do Windows 
 b) ajuda e suporte 
 c) meus documentos 
 d) painel de controle 
 
08. Identifique na relação abaixo qual elemento que NÃO pode ser considerado como Hardware: 
 a) barramento 
 b) sistema operacional 
 c) modem 
 d) memória 
 
09. A Unidade Lógica e Aritmética é um componente do microcomputador responsável pelas operações 
matemáticas que é localizado: 
 a) no processador 
 b) na memória 
 c) no disco rígido 
 d) na unidade de CD-ROM 
 
10. Para que o sistema operacional seja capaz de gravar e ler dados no disco rígido, é preciso que antes 
sejam criadas estruturas que permitam gravar os dados de maneira organizada, para que eles possam ser 
encontrados mais tarde. Este processo é chamado de: 
 a) segmentação 
 b) formatação 
 c) desfragmentação 
 d) compactação 
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Gabarito Comentado 

01. Letra B. A transferência de dados de um computador remoto para o seu computador (micro local) é 
chamado de download. E o inverso é o upload. O termo reload que aparece como possível 
resposta, é para recarregar, e está associado à tecla F5 (Refresh) dos navegadores de Internet. 

02. Letra C. A dica para identificar quem é um protocolo é a letra P nas siglas. Na maioria dos casos, o P 
vem de Protocol. Na letra a, é Hyper Text Transfer Protocol, protocolo de transferência de hiper-
textos. Na letra B é o Simple Mail Transfer Protocol, protocolo simples de transferência de 
mensagens eletrônicas, e está associado aos clientes de e-mail, para envio de mensagens. E o TCP é 
o Transfer Control Protocol, protocolo de controle de transferência. A letra C, resposta correta, é a 
World Wide Web, ou a rede mundial de computadores, a Internet, e não é um protocolo, mas sim 
um sistema de documentos hipermídia disponíveis na rede de alcance mundial. 

03. Letra D. Na versão Office XP/2003 é no menu Inserir. Como tecla de atalho, é CTRL+M. 
04. Letra C. =A1*B1+C1^A1 =2*10+6^2 =20+36 =56 

Lembrando o significado do símbolo ^(circunflexo): é quando um número [ou célula]  é elevado a 
outro número [ou célula], sendo o primeiro a base, e o segundo o expoente. 

05. Letra A. Sem dúvida, vários tipos de gráficos, além de 10. Como exemplos, Colunas, Linhas, Barras, 
Pizza, Dispersão, Área, Rosca, Radar, Superfície, Bolhas, Ações, Cilindro, Cone, Pirâmide, etc. 

06. Letra C. O Ctrl+X é para recortar, e o Ctrl+Z é para desfazer a última ação realizada. 
07. Letra D. O Painel de Controle permite que se altere configurações e o modo de operação do 

Windows. Podemos reconhecer novos componentes de hardware instalados, adicionar e remover 
programas, etc. Fornece um conjunto de ferramentas administrativas com finalidades especiais que 
podem ser usadas para configurar o Windows, aplicativos e ambiente de serviços. 

08. Letra B. O barramento, ou BUS, é o canal de comunicação entre componentes na placa mãe. Pode 
ser de 32 ou 64 bits, e permite a transferência de dados. O modem é um periférico (que pode estar 
instalado na placa mãe, sendo então do tipo on-board), que permite a conexão via linha telefônica 
através de um conector modelo RJ-11 (igual ao de um telefone comum). A memória, que pode ser 
unidade de disco fixo, unidade de disco ótico, unidade de disco removível, unidade de estado 
sólido, ROM (com divisões como EPROM, EEPROM, etc) ou RAM (modelos RAMBUS, DRAM, EDO, 
etc), permite o armazenamento temporário ou permanente de dados, segundo a natureza da 
construção. O sistema operacional é um software, que utiliza drivers para se comunicar com o 
hardware (configurável pelo firmware), fornecendo suporte para a execução de aplicativos 
(freeware, shareware, licenciados, etc), auxiliando o usuário na formação do sistema 
computacional (peopleware). 

09. Letra A. O processador possui alguns componentes internos, como o núcleo (que aparece na 
especificação Dual Core, Core2Duo, etc da Intel), memória cache L1 (level 1, nível 1, para 
comunicação do núcleo com a memória L2), cache L2 (level 2, nível 2, para comunicação da 
memória L1 com a memória RAM), unidade de controle, unidade lógico-aritmética (que 
antigamente era um co-processador matemático externo), além de outros. 

10. Letra B. A segmentação sugerida como resposta, seria aplicável em endereçamentos de memória e 
também na execução de threads pelo processador. A desfragmentação é um procedimento de 
organização de cluesters, setores e trilhas do disco rígido, usualmente realizado após grandes 
movimentações de arquivos ou em um processo de manutenção preventiva. E a compactação, que 
pode ser via Windows Explorer (botão direito, Enviar para, Pasta compactada) com a criação de um 
arquivo ZIP, pode ser via aplicativos como o WinRAR (com a criação de arquivos RAR compactados), 
ou pode ser via propriedades NTFS (onde o sistema de armazenamento de endereços de clusters e 
setores do disco rígido, o NTFS, tem a opção de compactação para economia de espaço em disco, 
tornando arquivos e pastas pouco acessados menores, e indicados na cor azul no Windows 
Explorer, quando configurado). 


