
Questão Disciplina Nível Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D
Alternativa 

Correta

1 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que a palavra NÃO deveria ser acentuada: Réptil RetraÍu Fêmur Lúgubre B

2 Língua Portuguesa Médio Indique a alternativa em que a palavra oxítona está corretamente acentuada: Recompôr Bambú Através Anzól C

3 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que a palavra paroxítona NÃO deveria ser acentuada: Mártir Safári Elétrons Recórde D

4 Língua Portuguesa Médio Indique a alternativa que NÃO apresenta uma palavra proparoxítona: Médium Névoa Alcoólatra Enciclopédia A

5 Língua Portuguesa Médio Indique a alternativa que NÃO apresenta um substantivo primitivo: Livro Dente Chuvisco Folha C

6 Língua Portuguesa Médio Na frase "Os alunos eram colocados em fila", qual O tipo de preposição empregada? Preposição de tempo Preposição de distância Preposição de causa Preposição de modo D

7 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo derivado: Cheiroso Grande Livre Triste A

8 Língua Portuguesa Médio Indique a alternativa em que a frase apresenta um advérbio de intensidade: Coloquei os sapatos embaixo da cama. Pedro jamais faria uma coisa assim. Nunca fomos ao zoológico da cidade. Alice anda tão distraída! D

9 Língua Portuguesa Médio Na frase "Ana Laura foi ao mercado e comprou uma dúzia de ovos", o numeral é classificado como: Multiplicativo Ordinal Coletivo Cardinal C
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10 Língua Portuguesa Médio Indique a alternativa que apresenta um substantivo abstrato: Mulher Mesa Felicidade Panela C

11 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que a concordância nominal está INCORRETA: restaurante e comidas requintadas restaurante e comida requintados comidas e restaurante requintadas comidas e restaurante requintado C

12 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta:
É proibido a venda de bebidas alcoólicas 

para menores de dezoito anos. 

A gema de ovo é bom para a saúde pois é 

fonte de vitamina D.

Recebemos bastante reclamações após a 

festa. 
A paciência é necessária neste momento. D

13 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que a concordância verbal está INCORRETA:
Houve três anos sem notícias sobre o 

desaparecimento.
A multidão enfurecida gritou pela rua. Ele é um dos que comprou uma casa nova. Fui eu que assistiu ao filme. D

14 Língua Portuguesa Médio Indique a alternativa em que a concordância verbal está correta:
Haviam manifestantes em todos os 

lugares. 
São uma da tarde. 

Procuram-se funcionários com experiência 

em vendas. 

Fazem décadas que não vejo meu amigo 

que mora em Portugal. 
C

15 Língua Portuguesa Médio Indique a alternativa em que a crase foi empregada de forma INCORRETA: O barco ficou à vagar por uma semana.
Os irmãos foram à confraternização de 

final de ano da família.

O médico esteve aqui às nove horas, mas 

foi embora porque houve uma emergência 

no hospital. 

Ele terminou o jantar às pressas, pois 

estava atrasado para o seu compromisso.
A

16 Língua Portuguesa Médio Dadas as alternativas abaixo, assinale a alternativa que indica quando NÃO devemos usar a crase: Antes de palavras femininas. Em expressões que indiquem hora.

Antes de locuções adverbiais femininas 

que expressam ideia de tempo, lugar e 

modo. 

Diante de nomes de cidades. D

17 Língua Portuguesa Médio Assinale a frase em que deveria ser empregado o sinal indicativo de CRASE:
José adquiriu um carro zero quilômetro a 

prazo. 

Meu filho está aprendendo a andar de 

bicicleta. 

É importante obedecer as regras de 

convivência do condomínio.
Você pediu ajuda a alguém? C

18 Língua Portuguesa Médio Indique a alternativa em que a crase foi empregada de forma correta:
À medida que o tempo passava, Mariana 

ficava mais irritada com aquela situação. 
Você deve se vestir à caráter. Estava à estudar todos os dias. Foi à Vitória conhecer o mar. A
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19 Língua Portuguesa Médio
O ditado popular “De grão em grão, a galinha enche o papo” é tem significado semelhante a qual

outro ditado? 
O barato sai caro. Devagar se vai longe. Apressado come cru e quente. Cada macaco no seu galho. B

20 Língua Portuguesa Médio
"A moça era bonita e elegante, mas ao abrir a boca começou a desferir uma série de impropérios 

contra o pobre do porteiro". Qual ditado se assemelha à frase anterior?
Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Pedra que muito rola não cria limo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Nem tudo que reluz é ouro. D

21 Língua Portuguesa Médio
“Para o bom entendedor meia palavra basta”. Pode-se afirmar, com certeza, pela simples leitura do

texto, que:
O silêncio é de ouro. 

Nem sempre é necessário um grande

discurso para transmitir uma mensagem. 

Não se precisa prestar atenção nas 

pessoas para entender o que elas estão 

querendo.

Para que gastar tempo falando se ninguém 

vai entender mesmo!
B

22 Língua Portuguesa Médio
“Não existe nenhum homem que, se puder ganhar o máximo, se conforme com o mínimo”. Assinale

qual o atributo que melhor define o objeto da frase anterior: 
Avareza Iniciativa Ganância Ignorância C

23 Língua Portuguesa Médio
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de forma correta, conforme o uso do 

"x" e "ch":
engrachar; enxaqueca; chafurdar coaxar; rechaçado; queixoso encharcado; diaxo; enxuto froucho; mexerica; chingamento B

24 Língua Portuguesa Médio
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de forma correta, conforme o uso do 

"s" e "z":
bizarro; inimizade; obséquio fabulozo; avaresa; usual pormenorizado; improvizo; desafortunado poetiza; alisado; politizado A

25 Língua Portuguesa Médio
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de forma correta, conforme o uso do 

"g" e "j":
gestor; jegue; hejemonia indulgente; apojeu; jeitão heterogeneidade; lisonjeado; misógino gerimum; jeripoca; subterfúgio C

26 Língua Portuguesa Médio
Assinale a alternativa em que os termos "abaixo" ou "a baixo" foram empregados de forma 

INCORRETA:

Lucas precisará fazer a prova de 

recuperação pois sua nota ficou abaixo da 

média da classe. 

Automóveis a baixo preço hoje na 

concessionária da Ford. 

Assim que cheguei, a mulher misteriosa 

me olhou de cima a baixo. 

Veja a baixo um exemplo prático da 

utilização de álcool para a esterilização dos 

materiais. 

D

27 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que os termos "mau" ou "mal" foram empregados de forma correta:
Armando é mentiroso e possui um mal 

caráter. 

Fui muito mal na entrevista para a vaga de 

recepcionista. 

Mau cheguei ao trabalho, o chefe 

convocou uma reunião com todos os 

funcionários. 

Hoje eu estou impaciente e de mal humor. B
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28 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que o hífen foi utilizado de forma INCORRETA: Anti-inflamatório Micro-ondas Extra-oficial Bem-educado C

29 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma utilização correta do sinal de pontuação VÍRGULA: Entre o aposto. 
Após advérbios que iniciam uma oração 

que atue como resposta.
Delimitar citação de obra. Separar a invocação de alguém. C

30 Língua Portuguesa Médio
Analise as seguintes frases: 1 - Tenho aversão DE animais peçonhentos; 2 - O novo gerente é

bacharel DE Economia. A regência nominal está correta na frase:
1, apenas. 2, apenas. 1 e 2. Em nenhuma. D

31 Língua Portuguesa Médio
Analise as seguintes frases: 1 - Leite desnatado é preferível A iogurte; 2 - Estamos todos ávidos DE

aprender. A regência nominal está correta na frase:
1, apenas. 2, apenas. 1 e 2. Em nenhuma. C

32 Língua Portuguesa Médio
Analise as seguintes frases: 1 - Esta penalidade é passível DE cassação da carteira de motorista; 2 -

Tenho muitas dúvidas POR este assunto. A regência nominal está correta na frase:
1, apenas. 2, apenas. 1 e 2. Em nenhuma. A

33 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta: Ama O próximo como a ti mesmo.
O zelador residia NA Rua Sete de

Setembro.
Esqueci DO nome dela.

Imediatamente o astrônomo apontou o

telescópio visando AO céu.
B

34 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:
Eles preferiam passar fome A vender a

casa. 
O estudo visa O aperfeiçoamento pessoal. Ninguém obedece O código de ética. Todos chegaram atrasados NA aula. A

35 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta: Assistimos O filme na sessão de estreia. Janis aspira À carreira de arquiteta. Insisto DE QUE vá ao casamento. O bom filho demonstra respeito A mãe. C

36 Língua Portuguesa Médio
"PROTELOU o mês inteiro e não entregou os relatórios no prazo estipulado". Assinale a alternativa 

que contém um sinônimo para a palavra destacada:
Descansou Procrastinou Pensou Trabalhou B
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37 Língua Portuguesa Médio
"O homem possuía uma mente ARDILOSA para o crime". Assinale a alternativa que NÃO contém 

um sinônimo para a palavra destacada:
Enganadora Astuciosa Sagaz Paulatina D

38 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa que contém um antônimo para a palavra PROBIDADE: Seriedade Libertinagem Desonestidade Pobreza C

39 Língua Portuguesa Médio Os termos essenciais da oração são: Sujeito e o predicado. Objeto direto e objeto indireto
Predicativo do sujeito e predicativo do 

objeto

Adjunto adnominal, adjunto adverbial e o 

aposto.
A

40 Língua Portuguesa Médio
Na frase "O diretor está livre de compromissos", identifique o complemento nominal e assinale a 

alternativa correta:
O diretor está livre de compromissos livre compromissos D

41 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que há um período composto por subordinação:
Gabriel conseguiu uma boa nota na prova 

porque estudou. 

Tenho esperança de que tudo será melhor 

no futuro!

Ou Ana toma os remédios ou não irá 

melhorar sua saúde. 

Jussara praticou, logo obteve sua medalha 

de ouro. 
B

42 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que a frase apresenta PREDICATIVO DO OBJETO: Você anda agitada desde ontem. Minha melhor amiga está tão triste. 
Eu considero este assunto 

importantíssimo!

O paciente foi acompanhado pela 

enfermeira. 
C

43 Língua Portuguesa Médio O verbo "sorríramos" está conjugado:
No pretérito mais-que-perfeito, do modo 

indicativo
No futuro, do modo subjuntivo No futuro do pretérito, do modo indicativo No pretérito imperfeito, do modo subjuntivo A

44 Língua Portuguesa Médio Assinale a alternativa em que o verbo está conjugado no futuro do pretérito, do modo indicativo: Nós pularemos Nós pularíamos Nós pulamos Nós pulávamos B

45 Língua Portuguesa Médio O verbo "chorará" está conjugado: No futuro do presente, do modo indicativo No futuro, do modo subjuntivo No futuro do pretérito, do modo indicativo No pretérito imperfeito, do modo subjuntivo A
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46 Língua Portuguesa Médio  O verbo "batêssemos" está conjugado: No futuro do presente, do modo indicativo No pretérito imperfeito, do modo subjuntivo No futuro do pretérito, do modo indicativo No presente, do modo subjuntivo B

47 Língua Portuguesa Médio
"Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar". Em que tipologia é classificado o texto 

precedente? 
Narração Descrição Dissertação Injunção A

48 Língua Portuguesa Médio
"Tome dois comprimidos a cada oito horas, de preferência com água". Em que tipologia é 

classificado o texto precedente? 
Narração Descrição Dissertação Injunção D

49 Língua Portuguesa Médio

"A mágoa é algo inevitável na vida. Quando alguém te magoa você tem duas opções: se vingar e 

ser feliz por alguns minutos ou perdoar e ser feliz a vida inteira. Portanto, mais vale perdoar porque 

vale mais a vida do que o momento". Em que tipologia é classificado o texto precedente? 

Narração Descrição Dissertação Injunção C

50 Língua Portuguesa Médio
"Vinho robusto, de cor violácea intensa, acidez acentuada, sabor intenso com nuances de carvalho 

e especiarias, retro gosto acentuado". Em que tipologia é classificado o texto precedente? 
Narração Descrição Dissertação Injunção B

51 Informática Médio

No Google Chrome, os links para sites  que você visita com frequência podem ser adicionados a 

uma lista. Para acessá-lo basta clicar no nome do site  em vez de ter que digitar o endereço. Essa 

lista recebe o nome de:

Histórico Favoritos Referências Downloads B

52 Informática Médio

Ao navegar pela internet utilizando o Google Chrome, um servidor Web  pode armazenar no disco 

rígido do usuário um pedaço de texto, utilizado pelos sites  principalmente para identificar e 

armazenar informações sobre os visitantes. Trata-se do(s):

Pop ups Cookies Spam Firewall B

53 Informática Médio

“É um ponto de conexão entre as partes de um site ou de um site para outro. Quando a seta 

apontada pelo mouse, ao percorrer as informações de uma página, passa sobre uma palavra, 

expressão ou ilustração programada para funcionar como _________, a seta toma a forma de uma 

________: para ir ao local sugerido pela informação que está apontada, basta clicar o botão 

___________ do mouse”. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

link; pequena mão; esquerdo. link; pequena ampulheta; direito. janela; pequena bússola; esquerdo. janela; pequena seta; direito. A

54 Informática Médio Nos navegadores de internet em geral, tais como o Google Chrome, pode-se utilizar a tecla F5 para: Abrir o histórico do navegador Imprimir a página atual Atualizar o conteúdo de uma página Adicionar um site aos favoritos C
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55 Informática Médio No Google Chrome, pode abrir uma nova janela utilizando-se os comandos: Ctrl+J Alt+Shift+W Alt+Shift+J Ctrl+N D

56 Informática Médio
Pode-se abrir a Central de Ajuda do Google Chrome em uma nova guia utilizando-se a tecla de 

função:
F1 F2 F11 F12 A

57 Informática Médio No Google Chrome você pode entrar e sair do modo "tela cheia" utilizando a tecla de função: F1 F2 F11 F12 C

58 Informática Médio No Google Chrome, digitar os comandos Alt + espaço e N serve para: Sair do Google Chrome Minimizar a janela atual Maximizar a janela atual Ir para a última guia à direita B

59 Informática Médio
No Google Chrome, ao digitar os comandos Alt + F é aberto um menu com as seguintes opções, 

EXCETO:
Nova Guia Revisão Ortográfica Histórico Favoritos B

60 Informática Médio No Google Chrome, pode-se utilizar os comandos Ctrl+P para: Inserir um hiperlink Interromper o carregamento da página Mover o cursor para a próxima palavra Abrir opções para imprimir a página atual D

61 Informática Médio Quando você preenche os campos Para, Cc ou Cco no Outlook, estará informando: O assunto da mensagem
O arquivo que estará sendo anexado à 

mensagem
A quem será enviada a mensagem Todas as anteriores C

62 Informática Médio

Você recebe um e-mail de um cliente importante. Neste e-mail o cliente faz um pedido e espera uma 

resposta com urgência. Você já tinha enviado um e-mail para ele há algum tempo, mas não tem 

anotado o e-mail deste cliente em lugar nenhum. Qual destes comandos é mais eficaz para resolver 

este problema, já que você utiliza o Outlook?

Clicar no botão de inicialização do 

Windows e preencher o nome do cliente no 

campo "Pesquisar programas e arquivos".

Procurar a mensagem enviada ao cliente 

na pasta “Rascunhos”.

Abrir a mensagem recebida do cliente e 

clicar em ”Responder”

Abrir a mensagem recebida do cliente e 

clicar em “Encaminhar”.
C

63 Informática Médio Assinale a orientação correta referente aos programas leitores de e-mails como o Outlook:

Seja cuidadoso ao clicar 

em links  presentes em e-mails ; se você 

realmente quiser acessar a página do link , 

digite o endereço diretamente no seu 

navegador Web.

Nunca configure o Outlook para verificar 

automaticamente atualizações, tanto dele 

próprio como de complementos que 

estejam instalados, prefira atualizações 

manuais.

As alternativas A e B estão corretas.
Todas as alternativas anteriores estão 

incorretas.
A
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64 Informática Médio

Embora a maioria das pessoas adicione uma conta de e-mail quando o Outlook é executado pela 

primeira vez, suas contas de e-mail iniciais ou adicionais podem ser acrescentadas a qualquer 

momento, da seguinte forma:

Clique na guia Página Inicial. 

Em Configurações da Conta, clique 

em Novo.

Clique na guia Arquivo. Em Informações 

sobre Contas, clique em Adicionar Conta.

Clique na guia Inserir. Em Dados da Conta, 

clique em Novo e-mail.
Todas as anteriores B

65 Informática Médio

Ao clicar com o botão direito do mouse em uma mensagem arquivada em qualquer pasta do 

Outlook tais como Caixa de Entrada, Itens enviados, Itens excluídos, abrem-se as seguintes 

opções, EXCETO:

Mover Impressão Rápida Marcar como lida ou Marcar como não lida Adicionar a favoritos D

66 Informática Médio
É o termo usado para referir-se aos e-mails  não solicitados, que geralmente são enviados para um 

grande número de pessoas:
Spam Firewall Cookies Malware A

67 Informática Médio Para criar uma mensagem de e-mail no Outlook pode-se utilizar o atalho de teclado: Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+K C

68 Informática Médio Para criar um compromisso no Outlook pode-se utilizar o atalho de teclado: Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+K A

69 Informática Médio São opções padronizadas da guia ENVIAR/RECEBER do Outlook, EXCETO: Enviar Tudo Obter Dados Mostrar Progresso Atualizar Pasta B

70 Informática Médio
No Outlook pode-se excluir um item selecionado, encaminhando-o para a lixeira, utilizando as teclas 

de comando:
Ctrl+D Ctrl+E Ctrl+L Ctrl+Z A

71 Informática Médio No Word, ao acessar o ícone Aa é possível: Tornar o texto um pouco maior Diminuir o tamanho da fonte
Mudar o texto selecionado para letras 

maiúsculas ou minúsculas

Digitar linhas bem pequenas abaixo da 

linha de texto
C

72 Informática Médio No Word, ao acessar o ícone X2
 é possível:

Tornar o texto um pouco maior Diminuir o tamanho da fonte
Mudar o texto selecionado para letras 

maiúsculas ou minúsculas

Digitar linhas bem pequenas abaixo da 

linha de texto
D
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73 Informática Médio
No Word qual o atalho de teclado utilizado para colar um item copiado ou recortado mais recente da 

Área de Transferência do Office?
Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+R Ctrl+V D

74 Informática Médio
Para alterar ou definir margens de páginas no Word, na guia _____________, no grupo 

____________, clique em Margens.
Layout da Página; Configurar Página. Inserir; Quebra de Página. Início; Alterar Estilos. Exibição; Layout de impressão. A

75 Informática Médio Se eu estiver utilizando o Word e quiser SALVAR COMO um determinado arquivo, posso fazê-lo:

Clicando na Aba: “Página Inicial” e então 

clicando em “Salvar como” nas opções que 

forem apresentadas. 

Clicando com o botão direito do mouse 

sobre o arquivo e então clicando 

novamente em “Salvar Como” nas opções 

que se abrirem.

Pressionando a tecla F12. Todas as anteriores C

76 Informática Médio No Word, ao selecionar uma palavra do texto e depois acionar as teclas CTRL e S, a palavra é: Selecionada Sublinhada Copiada Recortada B

77 Informática Médio Assinale qual comando é utilizado, Word, para abrir um novo documento em branco. Ctrl+A Ctrl+B Ctrl+O Ctrl+Z C

78 Informática Médio  No Word, para se repetir a última ação, utiliza-se a tecla: F2 F4 F6 F10 B

79 Informática Médio Na configuração padrão do Word, a aba REVISÃO acessa as seguintes opções, EXCETO: Dicionário de Sinônimos Comentários Contagem de palavras Nota de rodapé D

80 Informática Médio No Word a partir da guia Exibir pode-se:
Ver qual será a aparência de um 

documento se ele for impresso

 Ver como o documento ficaria como uma 

página da Web

Escolher o modo de leitura de um 

documento
Todas as anteriores D

81 Informática Médio No Word, para se selecionar todo o texto sem a utilização do mouse,  pode-se utilizar o comando: Ctrl+Alt+Shift Ctrl+T Ctrl+S Alt11 B
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82 Informática Médio No Word, o comando Ctrl+X é utilizado para: Recortar um texto ou objeto selecionado Deletar um texto ou objeto selecionado Centralizar um texto ou objeto selecionado Inserir uma tabela em um arquivo de texto A

83 Informática Médio No Word, o comando CTRL+V é utilizado para: Visualizar os arquivos ocultos
Trocar a orientação da página para o 

formato vertical.

Colar no texto um conjunto de caracteres 

anteriormente copiado.

Verificar a ortografia do texto e sublinhar 

em vermelho as palavras escritas de forma 

incorreta.

C

84 Informática Médio Em relação ao Word é CORRETO afirmar que:
O atalho, no teclado, para deslocamento 

de um texto para direita é CTRL+N.

Para escrever por cima de um texto, é 

preciso marcar o texto desejado, clicar em: 

Formatar, escolher Fonte e marcar 

Sobrescrito.

Para acionar o verificador de ortografia e 

gramática, basta pressionar a tecla F7.
Todas as anteriores C

85 Informática Médio Para criptografar com senha um documento do Word, utilize o caminho:
Arquivo > Opções > Gerenciar Documento 

> Adicionar uma assinatura digital.

Exibir > Informações > Proteger 

Documento > Restringir Edição.

Inserir > Opções > Proteger Documento > 

Criptografar Senha.

Arquivo > Informações > Proteger 

Documento > Criptografar Senha.
D

86 Informática Médio
Assinale a alternativa que corresponde à fórmula correta para representar, no Windows Excel, o 

número 2 elevado ao cubo:
=POTÊNCIA(2!3) =2*3 =2^3 Todas as anteriores C

87 Informática Médio
No Excel cada vez que duas ou mais células com valores são selecionadas, é exibido 

automaticamente na Barra de Status do programa:
A soma dos valores selecionados A média dos valores A quantidade de itens selecionados Todas as alternativas estão corretas D

88 Informática Médio
Sendo A1 e B1 duas células de uma planilha do Excel, qual a fórmula representa a soma entre 

elas?
=A1+B1 =SOMA(A1:B1) As alternativas A e B estão corretas.

Todas as alternativas anteriores estão 

incorretas.
C

89 Informática Médio
O Excel permite formatar células em formato específicos. Expandindo-se a janela NÚMERO na 

Página Inicial, aparecem como opções as seguintes CATEGORIAS, EXCETO:
Texto Índice Hora Fração B

90 Informática Médio No Excel, qual das combinações das teclas de atalho está INCORRETA?
CTRL+PgUp - alterna a janela entre 

diferentes arquivos abertos.
CTRL+; - insere a data atual. As alternativas A e B estão corretas.

Todas as alternativas anteriores estão 

incorretas.
A
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91 Informática Médio No Excel ao se clicar no ícone CLASSIFICAR E FILTRAR abre-se, dentre outras, a opção: AutoSoma Classificar de Z a A As alternativas A e B estão corretas.
Todas as alternativas anteriores estão 

incorretas.
B

92 Informática Médio
No Excel ao clicar na guia DADOS na faixa de opções, pode-se acessar as seguintes opções, 

EXCETO: 
Filtro Classificar Obter dados Proteger planilha D

93 Informática Médio No Excel, para ocultar colunas selecionadas, utiliza-se o comando: Ctrl+0 (zero) Ctrl+1 Ctrl+H Ctrl+T A

94 Informática Médio No Excel, para selecionar a planilha inteira utiliza-se o comando: Ctrl+0 (zero) Ctrl+1 Ctrl+H Ctrl+T D

95 Informática Médio
Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre os comandos e sua função no 

Excel:

CTRL+F4 - fecha a janela da pasta de 

trabalho selecionada.

CTRL+F5 - restaura o tamanho da janela 

da pasta de trabalho selecionada.
As alternativas A e B estão corretas.

Todas as alternativas anteriores estão 

incorretas.
C

96 Informática Médio No Excel, para ocultar linhas selecionadas, utiliza-se o comando: Ctrl+L Ctrl+9 Ctrl+O Ctrl+X B

97 Informática Médio No Excel, é uma função acessível quando se abre a caixa de diálogo AUTOSOMA: Contar números Desvio padrão As alternativas A e B estão corretas.
Todas as alternativas anteriores estão 

incorretas.
A

98 Informática Médio No Excel, é uma função acessível quando se clica no ícone fx  (inserir função): SOMA MÁXIMO As alternativas A e B estão corretas.
Todas as alternativas anteriores estão 

incorretas.
C

99 Informática Médio
Recurso do Excel utilizado para ocultar temporariamente parte dos dados em uma tabela para que 

você possa se concentrar nos mais importantes: 
Inserir função Rastrear precedentes Teste de Hipóteses Filtro D
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100 Informática Médio Recurso do Excel que possibilita experimentar vários valores para as fórmulas em sua planilha: Inserir função Rastrear precedentes Teste de Hipóteses Filtro C
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