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Conceitos básicos e modos de emprego de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à rede 

de computadores, internet e intranet 

 

1. A integração cada vez maior da tecnologia nos objetos e consequentemente na nossa vida e 

negócios está em evolução e é uma tendência que tem o objetivo de conectar objetos do mundo 

real a pessoas. Analise a definição acima e escolha a alternativa correta: 

a) Internet das máquinas 

b) Internet das pessoas 

c) Internet das coisas 

d) Internet com a internet das pessoas 

e) mecanismos de detecção inteligente 

 

2. Sobre topologias de redes, o protocolo de comunicação para Internet das Coisas (Long Range, 

Low Power), pode ser tipificado como: 

a) LAN 

b) MAN 

c) WAN 

d) PAN 

 

3. A Internet se configura no mundo de hoje como uma das principais ferramentas de 

comunicação do planeta. Aponte a alternativa que apresenta conteúdo correto sobre a história 

dessa importante fonte de informação dos dias contemporâneos. 

a) No final da década de 70, uma agência americana de projetos de pesquisa criou a base da 

estrutura de comunicação de dados que mais tarde se transformaria na Internet. 

Comentários: 

Gabarito letra C 

A tecnologia capaz de integrar objetos ao cotidiano das pessoas é a Internet das Coisas. 

Comentários: 

Gabarito letra C 

Trata-se de uma rede Long-Range Low-Power WAN – Wide Area Network. 
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d) upload 

e) upsize 

 

 

Aplicativos e procedimentos associados à rede de 

computadores, internet e intranet. 

 

52. Devido à pandemia, muitos funcionários de um determinado banco precisaram trabalhar de 

casa. Percebendo que seria necessário um novo procedimento de acesso remoto que atendesse 

às necessidades de segurança, o setor de TI desse banco determinou o uso de um mecanismo 

seguro que conectasse, via internet pública, o computador do funcionário, em sua casa, com a 

rede privada da instituição financeira, bloqueando o acesso de terceiros ao trânsito de 

informações. Para garantir a segurança dessa conexão, essa instituição deve adotar a tecnologia 

de rede conhecida como: 

a) HTTP. 

b) PGP. 

c) VPN. 

d) WEK. 

e) WPA2. 

 

 

53. Assinale a opção que corresponde ao ambiente de rede de comunicação que oferece 

conectividade adicional para que diferentes processos de negócios da organização sejam 

coordenados em colaboração com fabricantes, fornecedores, revendedores, prestadores de 

serviços externos e clientes, tendo como exemplos típicos o gerenciamento de cadeia de 

suprimentos, o desenvolvimento de produtos e os programas de treinamento: 

Comentários: 

Gabarito letra A 

A atividade de baixar de sites especializados as atualizações de programas é também 

chamada de... download. 

Comentários: 

Gabarito letra C 

O mecanismo que permite conectar, via internet pública, o computador do usuário em sua 

casa com a rede privada da instituição financeira de forma segura é a VPN – ela permite a 

conexão com a rede privada de uma organização criando uma rede segura dentro de uma 

rede insegura (internet). 
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66. Uma rede restrita que utiliza protocolos e tecnologias da Internet, para a troca e o 

processamento de dados internos de uma empresa, é denominada: 

a) RSS/FEED. 

b) Voip. 

c) Intranet. 

d) Webjet. 

e) Extranet. 

 

 

Aplicativos para processamentos de planilha 

eletrônicas: conceitos e modos de utilização. 

 

67. Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou na célula A5 o seguinte: 

=PROCV(19;A1:D4;3) e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor conterá em 

A5? 

 

(d) Correto, a internet é aberta e a intranet é restrita;  

(e) Correto, internet possui conteúdo público e intranet engloba compartilhamento de 

informações de usuários internos. 

Comentários: 

Gabarito letra C 

Rede restrita? Utiliza protocolos e tecnologias da Internet? Permite a troca e o 

processamento de dados internos de uma empresa? Todas essas são características da 

Intranet. 
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Aplicativos para processamentos de texto: conceitos 

e modo de utilização 

 

86. O MS Word é um dos editores de texto mais conhecidos e utilizados no mundo todo. Ele 

pertence à suíte de aplicativos Office da Microsoft. Sobre as funções do Word, assinale a 

alternativa correta: 

a) As tabelas possuem um número limitado de linhas. 

b) É possível numerar as páginas de um documento com numeração arábica e romana em um 

mesmo documento. 

c) Não é possível numerar as linhas de um documento. 

d) A régua horizontal é apresentada na parte inferior da área de trabalho do documento. 

e) Para inserir uma quebra de página em qualquer ponto de um documento, basta pressionar 

as teclas SHIFT+ENTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Considere um documento de texto sendo escrito no Microsoft Word 2010 (versão padrão 

em português do Brasil). Em dado momento, o cursor do mouse está posicionado em uma 

palavra específica de um parágrafo. 

Comentários: 

Gabarito letra E 

Macro é uma ação ou um conjunto de ações que podem ser executadas quantas vezes você 

desejar, funcionando, portanto, como uma espécie de atalho. É usada, muitas vezes, para 

tarefas repetitivas, visando menor perda de tempo em etapas demoradas, automatizando-

as. 

Comentários: 

Gabarito letra B 

(a) Errado, essa limitação existe apenas no MS-Excel;  

(b) Correto, desde que estejam em seções diferentes;  

(c) Errado, é claro que é possível;  

(d) Errado, é apresentada na parte superior da área de trabalho do documento;  

(e) Errado, o atalho é CTRL+ENTER. 
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de teclas de atalho para realizar os 

seguintes passos, consecutivamente: 

1. Justificar parágrafo. 

2. Deixar palavra sublinhada. 

3. Salvar documento. 

4. Imprimir Documento. 

a) CTRL + J, CTRL + S, CTRL + B, CTRL + P, e, por fim, a tecla ENTER. 

b) CTRL + J, CTRL + U, CTRL + S, CTRL + P, e, por fim, a tecla ENTER. 

c) CTRL + P, CTRL + U, CTRL + S, CTRL + I, e, por fim, a tecla ENTER. 

d) CTRL + P, CTRL + S, CTRL + B, CTRL + I, e, por fim, a tecla ENTER. 

e) CTRL + J, CTRL + U, CTRL + B, CTRL + P, e, por fim, a tecla ENTER. 

 

 

88. A aba “Inserir” do Word 2010 oferece recursos de edição de texto muito usados por seus 

usuários. A respeito dessa aba, analise as seguintes afirmativas. 

I. A inserção de cabeçalho inclui um texto na parte inferior de cada página. 

II. A inserção de rodapé inclui um texto no alto de cada página. 

III. Permite inserir números de página nos documentos. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

a) I, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

 

 

Comentário: 

Gabarito letra A 

 

Portanto, é CTRL + J, CTRL + S, CTRL + B, CTRL + P, e, por fim, a tecla ENTER. 
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Aplicativos para processamento de apresentações: 

conceitos e modos de utilização 

 

137. O MS Power Point 2016 é um programa que foi desenvolvido para promover apresentações 

multimídias com recursos personalizáveis. É possível, portanto, a partir do menu principal: 

a) Escolher como será a passagem de um slide para outro, através da opção “Animações”. 

b) Dentro da opção “Apresentação de slides”, indicar a ordenação de animações. 

c) Inserir escrita a tinta, a partir da opção “Revisão”. 

d) Escolher a aparência dos slides entre muitas disponíveis, através da opção “Exibir”. 

e) Anexar um vídeo ao slide, através da opção “Página Inicial → Multimídia”. 

 

 

138. Para a resolução da questão desta prova, considere os seguintes detalhes: 

(1) o mouse está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, 

com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de 

arrastar normal, entre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de 

arrastar especial; 

(2) os botões do mouse estão devidamente configurados com a velocidade de duplo clique; 

(3) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações 

padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da 

questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; 

(4) no enunciado e nas respostas de algumas questões, podem existir palavras que foram 

digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. Nesse caso, para resolver as questões, 

desconsidere as aspas e atente-se somente para o texto propriamente dito; e 

Comentários: 

Gabarito letra C 

(a) Errada. Essa opção acarreta muita confusão. Para a passagem de um slide para o outro, o 

correto seria a Transição;  

(b) Errada, a ordenação das animações pode ser feita na própria guia de Animações, e não 

na opção Apresentação de Slides;  

(c) É isso mesmo. É essa opção que o Prof. Renato utiliza quando vai dar aula para vocês. Ela 

possibilita escrever à mão livre e pode ser encontrada na guia Revisão;  

(d) Errado, não há essa opção na guia Exibir;  

(e) Errada. A opção para inserir áudio e vídeo encontra-se na Guia Inserir, no grupo Mídia. 
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Conceitos básicos e modos de emprego de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à rede 

de computadores, internet e intranet 

 

1. A integração cada vez maior da tecnologia nos objetos e consequentemente na nossa vida e 

negócios está em evolução e é uma tendência que tem o objetivo de conectar objetos do mundo 

real a pessoas. Analise a definição acima e escolha a alternativa correta: 

a) Internet das máquinas 

b) Internet das pessoas 

c) Internet das coisas 

d) Internet com a internet das pessoas 

e) mecanismos de detecção inteligente 

 

2. Sobre topologias de redes, o protocolo de comunicação para Internet das Coisas (Long Range, 

Low Power), pode ser tipificado como: 

a) LAN 

b) MAN 

c) WAN 

d) PAN 

 

3. A Internet se configura no mundo de hoje como uma das principais ferramentas de 

comunicação do planeta. Aponte a alternativa que apresenta conteúdo correto sobre a história 

dessa importante fonte de informação dos dias contemporâneos. 

a) No final da década de 70, uma agência americana de projetos de pesquisa criou a base da 

estrutura de comunicação de dados que mais tarde se transformaria na Internet. 

b) O tráfego eficiente de dados na grande rede somente começou a dar resultados positivos a 

partir da utilização do conjunto de protocolos de referência TCP/IP, desenvolvido no início da 

década de 70. 

c) A Fundação Nacional da Ciência, instituição americana de pesquisa em tecnologia, 

desenvolveu uma rede comercial chamada FNCNET, que mais tarde faria parte da configuração 

da Internet. 

d) Sua origem está fundamentada na implantação de uma rede experimental de computadores 

de longa distância, chamada ARPANET, formada por um conjunto de laboratórios americanos 

de pesquisa. 

e) Somente foi possível consolidar a criação da Internet após a adequada junção de redes 

paralelas como a Intranet e a Extranet 
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b) Zebrado; Maiúsculas e Minúsculas; Bordas; PI. 

c) Tachado; Classificar; Sombreamento; Mostrar Tudo (Ctrl+*). 

d) Tachado; Maiúsculas e Minúsculas; Bordas; Mostrar Tudo (Ctrl+*). 

e) Tachado; Maiúsculas e Minúsculas; Sombreamento; PI. 

 

119. No Microsoft Word 2013, é possível inserir diversas formas de Número de Página, conforme 

imagem a seguir. 

 
 

Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas é possível inserir Número de Página no cabeçalho. 

b) É possível inserir Número de Página no rodapé, desde que seja centralizado horizontalmente. 

c) O Número de Página no formato de números romanos não está disponível nesta versão do 

software. 

d) O alinhamento horizontal do Número da Página pode ser à esquerda, à direita, centralizado 

ou justificado, desde que seja no cabeçalho ou no rodapé. 

e) É possível inserir Número de Página no documento a partir da posição do cursor, mesmo que 

esteja fora do cabeçalho e do rodapé. 

 

120. Considerando o editor de textos Microsoft Word 2007, analise as seguintes afirmativas: 

I. A formatação de texto Justificar permite alinhar o texto às margens esquerda e direita, 

adicionando espaços extras entre as palavras conforme necessário. 

II. A quebra de seção cria alterações de layout ou formatação em uma parte do documento. 

III. O recurso Hifenização controla a quebra de página e seções. 

Analisando as afirmativas acima, marque a alternativa verdadeira. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B D C B A D A E C A 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

C B B E B E A A A B 
 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
A C B C C E A E B C 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
C C A B B C E B E B 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
C A E A D A D C E B 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
C C B C E B A B D D 

 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
C D D D A B A A B D 

 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
B E C D D D C C C C 

 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
D A B B E A B D E A 

 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
D B C A A B B C C E 

 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
E D A B A E C A E B 

 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
A C E D C B C A A A 

 

151 152 153 154 155 
C D D D C 

 


