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1. No MS-Word em português e em sua configuração padrão, pode-se utilizar teclas de atalho 
para agilizar algumas formatações no texto que está sendo editado. Para aplicar o formato subscrito 
em uma palavra selecionada, o atalho a ser utilizado é: 
 
(A) Ctrl + U 
(B) Alt + S 
(C) Ctrl + S 
(D) Ctrl + = 
 
2. Em um Sistema de Informação, o desenvolvimento de um software significa necessariamente 
 
(A) Um novo recurso de Tecnologia da Informação. 
(B) Uma revisão de normas. 
(C) Um avanço. 
(D) Um retrocesso. 

 
3. No MS-Word, uma quebra de página pode ser obtida usando o atalho 
 
(A) Ctrl + U 
(B) Alt + Q 
(C) Ctrl + Enter 
(D) Ctrl + P 
 
4. Assinale a alternativa que contenha pelo menos dois elementos obrigatórios em um Sistema de 
Informação. 
 
(A) Dados, TI e hardware 
(B) Informação, TI e software 
(C) Dados, informação e pessoas  
(D) TI, software e hardware 
 

  

  



5. Suponha que você esteja realizando uma pesquisa na web, utilizando o website de busca do 
Google. É possível realizar uma pesquisa de páginas que contenham exatamente a frase “Sistemas de 
Informação”, porém não contenham a específica palavra “Teste”? 
 
(A) “Sistema de Informação - Teste" 
(B) "Sistema de Informação" + "Teste" 
(C) "Sistema de Informação" -"Teste" 
(D) “Sistema de Informação Teste" 

 
6. A estrutura de diretórios em árvore é utilizada em diversos sistemas operacionais. Uma das 
características básicas dessa estrutura é: 
 
(A) cada usuário pode criar vários níveis de diretórios (ou subdiretórios), sendo que cada um pode 

conter arquivos e subdiretórios. 
(B) cada usuário não pode criar vários níveis de diretórios (ou subdiretórios), sendo que o seu 

diretório pode conter somente arquivos. 
(C) não permite que arquivos com o mesmo nome sejam criados, mesmo que estejam armazenados 

em diretórios diferentes. 
(D) não permite que arquivos com nomes diferentes sejam criados, mesmo que estejam 

armazenados no mesmo diretório. 
 
7. Assinale a alternativa que contenha pelo menos um software cujo principal objetivo seja a 
montagem de apresentações. 
 
(A) Project, Windows e Word 
(B) Excel, Chrome e Linux  
(C) Powerpoint, Word e Excel 
(D) Linux, Windows e Word 
 
8. Assinale a alternativa que contenha pelo menos dois sites de busca. 
 
(A) Google, Linkedln e DropBox 
(B) Google, Yahoo e DropBox 
(C) Yahoo, Twitter e DropBox 
(D) Bing, Linkedln e DropBox 
 
9. O fluxo de um Sistema de informação pode ser representado como: 
 
(A) Entrada de dados->Processamento->Saída de dados 
(B) Entrada de informação->Processamento->Saída de dados 
(C) Entrada de dados->Processamento->Saída da informação 
(D) Entrada de operadores->Processamento->Saída de operandos 
 
10. A Tecnologia da informação tem como função 
 
(A) ser um sistema de informação. 
(B) ser um recurso obrigatório em um sistema de informação. 
(C) não ser um recurso possível em um sistema de informação. 
(D) ser um recurso possível em um sistema de informação. 
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