
 

 

Noções de Informática 

Banca Ibade 

 

 

ÍNDICE: 

 

EXERCÍCIOS COM COMENTÁRIO..........................PÁG 01 a 58 

 

EXERCÍCIOS SEM COMENTÁRIO...........................PÁG 59 a 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Magno Rocha de Freitas Fernandes 



GCM-SP [Noções de Informática] 

 

1 
 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA      

GCM-SP 
 

101 QUESTÕES COMENTADAS 

BANCA IBADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GCM-SP [Noções de Informática] 

 

2 
 

01. Ao encontrar uma tela com uma informação relevante, você gostaria de salvar a imagem na 

área de transferência, para aplicar em outro documento. A tecla que você utiliza para isso é a 

seguinte: 

a) Insert. 

b) Delete. 

c) Prnt Dn. 

d) Page Up. 

e) Prnt Scn. 

 

02. Dos termos abaixo, aquele que designa um endereço de rede é: 

a) CPU. 

b) Interface. 

c) Modem. 

d) IP. 

e) Basic. 

Comentário: Gabarito letra E 

Pessoal, o nome dessa tecla é Print Screen, no entanto, ela possui abreviações como, Print 

Scrn, Prnt Scrn, Prt Scrn, Prt Scn, Prt Scr, Prt Sc ou Pr Sc.  

Ao pressionar PRINT SCREEN, ela irá capturar uma imagem de toda a tela e vai copiar para a 

Área de Transferência na memória do computador. Em seguida, você pode COLAR (CTRL+V) 

a imagem em um documento, mensagem de e-mail ou outro arquivo. 

Já a tecla Insert é utilizada para definir como o teclado deve adicionar as letras no meio de 

um texto. A tecla Page Up é utilizada para rolar documentos para cima, por fim, a tecla 

DELETE é utilizada para APAGAR elementos. 

Comentário: Gabarito letra D 

O IP é um protocolo de comunicação que tem a função de endereçar os dispositivos, ou seja, 

ele define de forma única e universal a conexão de um dispositivo. (Ex: um computador ou 

um roteador). 

 Eles são exclusivos porque cada endereço define uma única conexão com a Internet, é como 

se fosse um RG de uma pessoa, isto é, jamais dois dispositivos podem ter o mesmo endereço 

ao mesmo tempo. 

Podemos definir também como um conjunto de normas, padrões e convenções – para 

comunicação entre redes. Segundo o professor Diego Carvalho, "ele é o protocolo de 

distribuição de pacotes não confiável, de melhor esforço e sem conexão, que forma a base 

da internet." 
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05. Numa planilha do MS Excel constam células com os seguintes valores: A1=20 ; B1 = 12 ; C1= 

4. O valor contido na célula D1 se ela contiver a seguinte expressão: =PAR(4)+A1-B1/C1 será: 

a) 6. 

b) 8. 

c) 21. 

d) 16. 

e) 12. 

 

 

06. Redes de computadores são classificadas através de sua abrangência. A rede global que 

conhecemos como internet é uma rede do tipo: 

a) sdram 

b) lan 

c) man 

- É preemptivo, isto é, permite a interrupção de processos. 

- Conectividade com outros tipos de plataformas como: Apple, Sun, Macintosh, Sparc, Unix, 

Windows, DOS, etc. 

Comentário: Gabarito letra C 

O resultado da expressão =PAR(4)+A1-B1/C1 será 21.  

Isso porque a função PAR permite arredondar um número para cima até o número PAR mais 

próximo. No caso da questão, o 4 já é um número PAR, portanto, não muda. Sendo assim: 

= 4 + 20 - 12/4 

= 4 + 20 - 3 

= 24 - 3 

= 21 

Veja: 
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08. Na criação de um slide em MS-PowerPoint, para fazer um texto desaparecer suavemente 

deve-se recorrer ao seguinte item da barra de ferramentas: 

a) inserir. 

b) design. 

c) animações. 

d) apresentação de Slides. 

e) exibição. 

 

 

09. Memória Flash é a tecnologia utilizada para armazenar arquivos em: 

a) DVD. 

b) Disco rígido ATA. 

c) Nuvem. 

d) Pen Drive. 

e) Diskette. 

A divisão do número pelo divisor da fórmula =MOD(núm;divisor) é =MOD(17;4)  e dividindo 

17/4 ficará com o resto 1. 

Como podemos ver no resultado da função MOD montada acima, o resultado correto é 

"1". 

Comentário: Gabarito letra C 

No Power Point temos o grupo animação que está na Guia Animações que usará a 

ferramenta "apagar" para desaparecer um texto suavemente. Na figura abaixo mostro a 

ferramenta apagar: 
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b) DHCP - o Servidor DHCP é responsável por localizar e traduzir para endereços IPs os endereços 

dos sites que digitamos nos navegadores. 

c) WLAN - Tipo de rede que utiliza ondas de rádio de alta frequência, em vez de cabos, para a 

comunicação entre os computadores. 

d) são exemplos de Navegador de internet: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft 

Edge e Outlook 

e) a URL é o endereço físico de uma máquina na Internet, pois, por esse endereço, determina-

se a cidade onde está localizada tal máquina. 

 

 

13. Para descobrir qual versão do Windows que seu dispositivo está executando, pressione a 

tecla do logotipo do Windows + R para abrir a caixa de diálogo Executar, e digitar qual comando? 

a) Explorer 

b) Cmd 

c) Msconfig 

d) Winver 

e) Regedit 

 

 

14. Qual o Protocolo responsável pelo gerenciamento de dispositivos em redes IP? 

a) POP3 

b) SNMP 

c) SMTP 

d) UDP 

e) FTP 

Comentário: Gabarito letra C 

Isso mesmo, a WLAN é uma tecnologia de comunicação na qual NÃO faz uso de cabos e, 

geralmente, é transmitida através de frequências de rádio, etc. O nome Wi-Fi (WIreless-

FIdelity) é uma marca comercial registrada® baseada no Padrão Wireless IEEE 802.11, que 

permite a comunicação entre computadores em uma rede sem fio. 

Comentário: Gabarito letra D 

Este é o comando que exibe a versão do sistema operacional instalado no computador. 

O comando "Winver" exibe a versão do sistema operacional instalado no computador. Ele 

pode ser digitado no prompt de comando ou diretamente na caixa de diálogo "Executar". 
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29. Os cabos de par trançado são largamente utilizados na atualidade, principalmente por seu 

avanço tecnológico constante nos últimos anos, seu fácil manuseio e seus acessórios.  

Estes fatores causaram uma tendência global a adotá-lo como padrão para redes ethernet e 

TCP/IP nas comunicações de dados.  

Quando falamos da comunicação de dados entre dispositivos de computadores, deve ser 

utilizado o conector: 

a) RJ-11. 

b) RJ-14. 

c) RJ-45. 

d) RJ-25. 

e) RJ-09. 

 

 

30. Das ferramentas abaixo, aquela que é uma enciclopédia baseada na web e escrita de 

maneira colaborativa denomina-se:  

a) Enciclopédia Barsa. 

b) Google maps. 

c) Compédia. 

d) Googleplex. 

e) Wikipédia. 

Comentário: Gabarito letra C 

Ao se falar da comunicação de dados entre dispositivos de computadores, deve ser 

utilizado o conector RJ-45.  

Trata-se de um conector usado em cabo de par trançado de oito vias para rede de dados. 

Veja abaixo: 

 

Comentário: Gabarito letra E 

A Wikipédia é a enciclopédia baseada na web e escrita de maneira colaborativa. Ela é 

baseada em uma multilíngue de licença livre.  
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01. Ao encontrar uma tela com uma informação relevante, você gostaria de salvar a imagem na 

área de transferência, para aplicar em outro documento. A tecla que você utiliza para isso é a 

seguinte: 

a) Insert. 

b) Delete. 

c) Prnt Dn. 

d) Page Up. 

e) Prnt Scn. 

 

02. Dos termos abaixo, aquele que designa um endereço de rede é: 

a) CPU. 

b) Interface. 

c) Modem. 

d) IP. 

e) Basic. 

 

03. Pen Drives são conectados aos computadores através de uma porta com a seguinte 

tecnologia: 

a) ATA 

b) SATA 

c) VGA 

d) USB 

e) SVGA 

 

04. O sistema operacional que possui código aberto é: 

a) Windows 7. 

b) Windows Server. 

c) Vmware. 

d) Linux. 

e) Z/OS. 
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b) pen drive. 

c) roteador. 

d) scanner. 

e) VGA. 

 

83. A função associada ao ícone ∑ do MS Excel, em português, é a função: 

a) MAIOR. 

b) MINIMO. 

c) SE. 

d) SOMA. 

e) VAL. 

 

84. Um usuário do editor de textos do pacote MS Office, em português, utilizou as teclas de 

atalho CTRL+X em um texto. Isso significa que ele deseja: 

a) alterar uma parte do texto. 

b) copiar o texto. 

c) colar um novo texto. 

d) fechar o aplicativo. 

e) recortar o texto. 

 

85. Em um computador com uma versão do sistema operacional MS Windows, existe a seguinte 

estrutura de diretório 

 

Se um usuário desse computador estiver posicionado na pasta ZZZZ e, utilizando o prompt de 

comandos, digitar o comando: 

Cd.. 

Isso significa que o usuário vai: 

a) acabar posicionado na pasta YYYY. 
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e) Dropbox e Photoshop. 

 

97. Um internauta está acessando o site da Secretaria Municipal de Educação por meio browser 

Google Chrome. Para imprimir a página visualizada na tela, ele deve executar o seguinte atalho 

de teclado: 

a) Ctrl + R 

b) Ctrl + P 

c) Ctrl+ M 

d) Alt + P 

e) Alt + R 

 

98. A planilha a seguir foi criada no software Excel do pacote MSOffice 2010 BR. 

 

Em F9 foi inserida a expressão =SOMA(A8:A12) e em F11 uma expressão que determina a média 

aritmética exclusivamente entre os números mostrados nas células A8 e em A12. 

Nessas condições, o número mostrado em F9 e a expressão inserida em F11 são, 

respectivamente: 

a) 85 e =MÉDIA(A8;A12) 

b) 36 e =MÉDIA(A8:A12) 

c) 85 e =MÉDIA(A8:A12) 

d) 36 e =MÉDIA(A8;A12) 

e) 69 e =MÉDIA(A8;A12) 

 

99. Após a digitação de um texto no editor Word BR, foi executado o atalho de teclado Ctrl + Q. 

A execução desse atalho de teclado teve por objetivo aplicar ao texto o seguinte tipo de 

alinhamento: 

a) Justificado. 

b) à direita. 
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
B D D E C B C A E E 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

D A C B A E D E D C 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

101 
D 

 

 


