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

1 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que a palavra NÃO deveria receber acento circunflexo: Efêmero Dêem Tônus Tênue B

2 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que a palavra paroxítona deveria ter sido acentuada: Alcaloide Paranoico Boleia Humus D

3 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa INCORRETA:

Recebem acento agudo as palavras 

oxítonas terminadas em vogais tônicas 

abertas -a, -e ou -o seguidas ou não de -s.

Não é usado o acento circunflexo com 

objetivo de assinalar a vogal tônica 

fechada na grafia das palavras 

paroxítonas.

É utilizado acento agudo nas vogais 

tônicas grafadas em -i e -u das palavras 

paroxítonas quando precedidas de ditongo.

Recebem acento as palavras oxítonas com 

mais de uma sílaba terminadas no ditongo 

nasal grafado -em e -ens.

C

4 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que ambas as palavras são proparoxítonas: Relâmpago; Arquipélago. Cítara; Enjoo. Geleia; Heroico. Jiboia; Exercito. A

5 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa que NÃO apresenta um adjetivo uniforme: Comum Israelita Exemplar Vazio D

6 Língua Portuguesa Superior Na frase "PROVAVELMENTE Otávio irá ao fórum no período da tarde" a palavra em destaque é: Advérbio de Dúvida Advérbio de Intensidade Advérbio de Modo Advérbio de Lugar A

7 Língua Portuguesa Superior As frases abaixo apresentam artigos definidos, EXCETO em: O neto foi almoçar na casa dos avós. 
Renata aproveitou o evento para rever os 

amigos de infância. 

Uma certa dia nos encontramos para 

conversar. 
As crianças foram ao zoológico. C

8 Língua Portuguesa Superior Indique a alternativa em que há conjunção subordinativa causal: Ana é mais inteligente do que Verônica. Cada um colhe conforme semeia. Não fui à aula porque choveu. Estamos aqui para que ela fique tranquila. C

9 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa que apresenta uma interjeição que expressa estímulo: Sem dúvida! Fora! Olhe! Avante! D
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10 Língua Portuguesa Superior Indique a alternativa em que o pronome de tratamento está relacionado ao seu correto uso: Vossa Santidade: Bispos a Arcebispos.
Vossa Reverência: Reitores de 

universidades.

Vossa Majestade: Príncipes e princesas, 

duques e duquesas. 

Vossa Senhoria: Oficiais, funcionários 

graduados e tratamento comercial. 
D

11 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que a concordância nominal está incorreta:
Eu pedi um lanche e MEIA porção de 

batata frita. 
São exatamente meio-dia e MEIO. Elas estavam MEIO preocupadas hoje. Luiza bebeu somente MEIA xícara de café. B

12 Língua Portuguesa Superior Indique a alternativa em que a concordância nominal está correta: Envio foto anexo ao contrato. 
As cópias estão anexos a proposta 

comercial. 
Segue anexo os orçamentos solicitados. 

Seguem em anexo, as planilhas de 

controle financeiro do mês vigente. 
D

13 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa INCORRETA quanto às regras de concordância verbal:

Havendo um sujeito indeterminado, a 

concordância verbal deverá ser sempre 

feita com a 3.ª pessoa do plural. Ex.: 

Precisam-se de trabalhadores qualificados. 

Com verbos impessoais o verbo deverá ser 

conjugado sempre na 3.ª pessoa do 

singular. Ex: Todos os dias chove de noite.

Quando o verbo ser se apresenta sem 

sujeito na indicação de noções temporais e 

distâncias é um verbo impessoal. A 

concordância verbal é feita de acordo com 

o numeral. Ex.: São três quarteirões para a 

direita.

Quando a palavra se atua como partícula 

apassivadora, transforma o objeto direto no 

sujeito paciente de uma oração na voz 

passiva. Deverá então ser feita a 

concordância com esse sujeito. Ex: Vende-

se casa.

A

14 Língua Portuguesa Superior Indique a alternativa em que a concordância verbal está INCORRETA:
Jéssica e Paula são minhas amigas desde 

a infância. 
Vende-se lindos filhotes de gatos persas. 

É uma e meia da tarde e ele ainda não 

chegou.

Havia muitos motivos para que eu não 

fosse ao evento. 
B

15 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa que indica quando devemos usar a crase: Antes de substantivos masculinos.

Diante de pronomes (pessoais, 

demonstrativos, de tratamento, indefinidos 

e relativos)

Em substantivos que se repetem.

 Antes de locuções adverbiais femininas 

que expressam ideia de tempo, lugar e 

modo. 

D

16 Língua Portuguesa Superior Indique a frase em que o sinal indicativo de CRASE deveria ser utilizado:
O estudante conseguiu a vaga na 

universidade a custa de muito esforço. 

Entreguei todos os meus documentos a 

ele.
A professora se dispôs a ajudar o aluno.

O rascunho da redação poderá ser escrito 

a lápis.
A

17 Língua Portuguesa Superior
Há casos em que o sinal indicativo de CRASE deve ser empregado na indicação de horas e em 

outros, não deverá ser utilizado. Assinale a alternativa em que NÃO deveria ter sido empregado:

Meu marido acorda todos os dias às cinco 

da manhã.
Chegaremos Curitiba às 20:00 horas.

Marcamos o jantar para às oito horas da 

noite. 
A festa iniciará à meia-noite. C
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18 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que o uso da Crase é obrigatório:
No almoço de Natal, fizeram referência a 

minha falecida avó. 
Vou lavar à mão a roupa delicada do bebê. Enviei cartas à Maria Fernanda. 

Irei até às últimas circunstâncias para 

atingir meus objetivos. 
B

19 Língua Portuguesa Superior
A frase: "Alguém singularmente com sua atitude não tem poder de influência o suficiente para

promover nova definição numa situação" equivale, em significado, a qual ditado?
Uma andorinha só não faz verão. Águas passadas não movem moinhos. Em terra de cego quem tem um olho é rei. Todas as anteriores. A

20 Língua Portuguesa Superior
"Não sabendo que era impossível, foi lá e fez". Interpretando-se o pensamento anterior, pode-se

afirmar que:

As coisas possíveis são aquelas que não

se conhece.

É impossível que os outros não saibam as

coisas que fazemos.

Devemos fazer o impossível para saber 

sobre todas as coisas. 

Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta.
D

21 Língua Portuguesa Superior “A SOBERBA precedeu a ruína do Imperador”. Neste sentido, pode-se dizer que o Imperador era: Modesto Arrogante Generoso Todas as anteriores. B

22 Língua Portuguesa Superior

“Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso,

verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade". Considerando exclusivamente o pensamento

anterior, pode-se concluir:

Não existem amizades que perdurem por

toda nossa vida.

Nos infortúnios, reconhecemos os

verdadeiros amigos.

Quanto mais amigos tivermos, maiores as

possibilidades de sucesso.

Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta.
B

23 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que os termos "onde" ou "aonde" foram empregados de forma CORRETA: Onde Guilherme vai após a aula? Aonde está a pasta de documentos?
Não sei onde começar a praticar meus 

exercícios. 
Aonde está a empatia das pessoas? C

24 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que os termos "mas" ou "mais" foram empregados de forma INCORRETA:
Helena quer ir mais vezes para a 

Inglaterra. 

Nem mas, nem meio mas, vá já para o seu 

quarto!

Sou muito calmo, mas perco a paciência 

em alguns momentos. 

Ele é muito esforçado, mais tão esforçado, 

que ganhou três competições 

consecutivas.

D

25 Língua Portuguesa Superior Em qual das palavras abaixo há mais letras do que fonemas? Hegemonia Apologia Jurídico Flexível A

26 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que o hífen foi utilizado de forma INCORRETA: Contra-ataque Sub-base Auto-ajuda Re-escrever C
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27 Língua Portuguesa Superior Indique a alternativa em que a frase está escrita corretamente:
Fabrício foi ao escritório sozinho AFIM de 

organizar os relatórios.

Frederico propôs uma solução AFIM 

àquelas que já estavam sendo discutidas 

ao longo da reunião.

Fez tudo aquilo AFIM de nos convencer de 

sua inocência. 

Ele expressou um receio A FIM com o 

meu.
B

28 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi empregada de forma INCORRETA:
Não sei o motivo POR QUE elas 

discutiram tanto durante o almoço.

A gerente não compareceu hoje POR 

QUÊ?

Queria saber o PORQUÊ de você não ter 

ido a sua consulta médica. 
PORQUE isso está acontecendo comigo? D

29 Língua Portuguesa Superior
"Amanhã vou à escola; entretanto, não terminei o trabalho de geografia". O sinal de pontuação 

"ponto e vírgula" utilizado na frase tem a função de:
Separar conjunção adversativa. Omitir um verbo. Enumerar elementos na frase. Separar o sujeito do predicado. A

30 Língua Portuguesa Superior
Analise as seguintes frases: 1 - Eu estava ansioso DE vê-la novamente; 2 - A saúde deve ser

acessível DE todas pessoas. A regência nominal está correta na frase:
1, apenas. 2, apenas. 1 e 2. Em nenhuma. D

31 Língua Portuguesa Superior
Analise as seguintes frases: 1 - Ela vive alheia DE tudo; 2 - Já estou apto A trabalhar. A regência

nominal está correta na frase:
1, apenas. 2, apenas. 1 e 2. Em nenhuma. B

32 Língua Portuguesa Superior
Analise as seguintes frases: 1 - Eu estava ansioso DE vê-la novamente; 2 - Jaílson é curioso POR

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

33 Língua Portuguesa Superior
Analise as seguintes frases: 1 - A capacidade DE comunicação é o seu maior trunfo; 2 -

Devemos obedecer, sem ressalva, AS leis do país. A regência verbal está correta na frase:
1, apenas. 2, apenas. 1 e 2. A C

34 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta: Maria visa A se tornar uma boa professora.
Marinho namora COM Mariana desde a

faculdade.
Não me habituo COM esse mouse.

Obedeça OS seus professores e terás

menos desventuras.
A

35 Língua Portuguesa Superior
Analise as seguintes frases: 1 - Chegamos NO local indicado no mapa; 2 - Sua desconfiança

procede DE experiências passadas. A regência verbal está correta na frase:
1, apenas. 2, apenas. 1 e 2. Em nenhuma. B
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36 Língua Portuguesa Superior
"A BENEVOLÊNCIA de Raquel era a qualidade mais reconhecida pelas outras pessoas". Assinale a 

alternativa que NÃO contém um sinônimo para a palavra destacada:
Generosidade Altruísmo Benignidade Tenacidade D

37 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para a palavra LETÁRGICO: Corajoso Piedoso Desinteressado Afetuoso C

38 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa que contém um antônimo para a palavra AUSTERIDADE: Severidade Amenidade Intolerância Rigidez B

39 Língua Portuguesa Superior Os termos acessórios da oração são: Objeto direto e objeto indireto.
Adjunto adnominal, adjunto adverbial e o 

aposto.
Sujeito e predicado.

Complemento nominal e o agente da 

passiva. 
B

40 Língua Portuguesa Superior
Na frase "Amanhã, o Otávio pagará suas dívidas ao banco", identifique o objeto direto e assinale a 

alternativa correta:
o Otavio ao banco suas dívidas amanhã C

41 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que há um período composto por coordenação:
Ele não pode esperar porque tem hora 

marcada no médico.

Vanessa estudou muito para a prova, mas 

não obteve uma boa nota.
O importante é que minha filha é feliz. 

A empresa precisa que todos os 

funcionários sejam assíduos. 
B

42 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que a frase apresenta AGENTE DA PASSIVA: Minha vizinha está cheia de dores. Ela sempre foi a razão de tudo. 
O professor elegeu-me representante da 

turma.  
Todo o trabalho foi feito por mim. D

43 Língua Portuguesa Superior Na frase "Eu partirei daqui uma semana", o verbo 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 indicativo A

44 Língua Portuguesa Superior Assinale a alternativa em que o verbo está conjugado no pretérito perfeito, do modo indicativo: Eles vendiam Eles venderam Eles vendem Eles venderiam B
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45 Língua Portuguesa Superior O verbo "olhávamos" está conjugado: No presente, do modo indicativo No futuro, do modo subjuntivo No futuro do pretérito, do modo indicativo No pretérito imperfeito, do modo indicativo D

46 Língua Portuguesa Superior  O verbo "servirmos" está conjugado: No futuro do presente, do modo indicativo No pretérito imperfeito, do modo subjuntivo No futuro do pretérito, do modo indicativo No futuro, do modo subjuntivo D

47 Língua Portuguesa Superior

"Em uma taça de bojo largo coloque 20 ml de suco de limão, adicione 50 ml de gim e 150 ml de 

água tônica, complete com gelo e mexa com uma colher bailarina; servir imediatamente". Em que 

tipologia é classificado o texto precedente? 

Narração Descrição Dissertação Injunção D

48 Língua Portuguesa Superior
"Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia: tudo passa, tudo sempre passará!" Em 

que tipologia é classificado o texto precedente? 
Narração Descrição Dissertação Injunção C

49 Língua Portuguesa Superior

"Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e 

um voo pássaro, vejo uma grade, um velho sinal". Em que tipologia é classificado o texto 

precedente? 

Narração Descrição Dissertação Injunção B

50 Língua Portuguesa Superior

"O primeiro me chegou como quem vem do florista: trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche 

de ametista; me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou o seu relógio, me 

chamava de rainha!". Em que tipologia é classificado o texto precedente?

Narração Descrição Dissertação Injunção A

51 Informática Superior

Recurso do Google Chrome de grande utilidade para quem divide o navegador com outras pessoas 

no mesmo computador ou para quem usa o aplicativo para fins diferentes, pois ele permite que você 

tenha dois ou mais browsers em um só:

Sincronização de dados Modo de navegação anônima Perfil de usuários Gerenciamento de favoritos C

52 Informática Superior

Recurso do Google Chrome que permite que você tenha sempre o mesmo navegador, independente 

de onde acessa a internet. Este recurso é ideal para quem usa PCs diferentes em casa e no 

trabalho e ainda tem um tablet ou smartphone:

Sincronização de dados Modo de navegação anônima Perfil de usuários Gerenciamento de favoritos A

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

EXCETO:
Nova janela Imprimir a página atual Sair Fonte D
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54 Informática Superior No Google Chrome pode-se abrir uma nova janela anônima utilizando-se os comandos: Ctrl+Shift+J Ctrl+Shift+N Ctrl+Shift+R Ctrl+Shift+W B

55 Informática Superior No Google Chrome pode-se fechar a guia atual utilizando-se os comandos: Ctrl+C Ctrl+E Ctrl+W Ctrl+Z C

56 Informática Superior No Google Chrome, digitar os comandos Alt + espaço e X serve para: Sair do Google Chrome Minimizar a janela atual Maximizar a janela atual Ir para a última guia à direita C

57 Informática Superior No Google Chrome, digitar os comandos Ctrl+H dá acesso ao(s): Histórico de sites visitados Downloads efetuados Favoritos Sites bloqueados pelo usuário A

58 Informática Superior Para limpar os dados de navegação no Google Chrome utiliza-se o(s) comando(s): Ctrl+Shift+Del Alt+C F12 Ctrl+Shift+X A

59 Informática Superior No Google Chrome a tecla de função F3 serve para: Abrir um formulário de feedback
Abrir a página de um download em uma 

nova guia

Abrir a barra Localizar para pesquisar na 

página atual

Salvar todas as guias abertas como 

favoritos em uma nova página
C

60 Informática Superior

Para garantir que você tenha a proteção das atualizações de segurança mais recentes, o Google 

Chrome poderá ser atualizado automaticamente quando uma nova versão do navegador estiver 

disponível no dispositivo. Em geral, as atualizações ocorrem em segundo plano quando você fecha 

e reabre o navegador do computador. Se você ficar sem fechar seu navegador por algum tempo, 

poderá ver uma dos seguintes ícones com as seguintes corres referentes às atualizações 

pendentes, EXCETO:

Verde: uma atualização foi lançada há 

menos de 2 dias

Laranja: uma atualização foi lançada há 

cerca de 4  dias

Vermelho: uma atualização foi lançada há 

pelo menos uma semana

Preto: uma atualização foi lançada há mais 

de um mês e não está mais acessível 
D

61 Informática Superior São opções ofertadas na configuração padrão da guia Página Inicial do Outlook, EXCETO: Nova pasta Novo e-mail Mover Responder A
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62 Informática Superior São opções padronizadas do recurso FILTRAR EMAIL do Outlook, EXCETO: Não Lido Com anexos Importante Excluídos D

63 Informática Superior
No Outlook pode-se encaminhar um item selecionado para outra pessoa utilizando-se as teclas de 

comando:
Ctrl+E Ctrl+F Ctrl+P Ctrl+Z B

64 Informática Superior Para criar uma tarefa no Outlook pode-se utilizar as teclas de comando: Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+K D

65 Informática Superior Para criar um contato no Outlook pode-se utilizar as teclas de comando: Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+M Ctrl+Shift+K B

66 Informática Superior São opções de configuração do Lixo Eletrônico no Outlook, EXCETO: Alta Sem filtragem automática Média Apenas Listas de Confiança C

67 Informática Superior São recursos disponibilizados pelo Outlook, EXCETO: Iniciar mala direta Agendar reunião Abrir e controlar tarefas Cadastrar contatos A

68 Informática Superior No Outlook pode-se verificar se chegaram novos e-mails acionando-se a tecla de função: F1 F5 F9 F11 C

69 Informática Superior No Outlook pode-se imprimir uma mensagem selecionada utilizando-se as teclas de comando: Ctrl+C Ctrl+I Ctrl+M Ctrl+P D

70 Informática Superior
No Outlook, ao selecionar uma mensagem e clicar sobre ela com o botão direito do mouse, abrem-

se várias opções, EXCETO:
Categorizar Painel de Leitura Regras Encaminhar B
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71 Informática Superior No Word, os comando SALVAR, SALVAR COMO e IMPRIMIR são acessíveis através da guia: Página Principal Arquivo Layout de Páginas Revisão B

72 Informática Superior
No Word, a CAIXA DE TEXTO deixa o conteúdo em evidência, mostrando o texto que precisa de 

destaque, como títulos e citações, podendo ser acessada através da guia:
Página Principal Exibir Desenhar Inserir D

73 Informática Superior No Word, as opções padronizadas de TAMANHO DE FONTE começam com o tamanho: 6 7 8 9 C

74 Informática Superior
Para aumentar o tamanho da fonte de uma palavra ou de uma frase no Word basta selecionar a 

palavra ou a frase desejada e pressionar, ao mesmo tempo, os botões:
Ctrl e + Ctrl e ] Ctrl e > Ctrl e ^ B

75 Informática Superior Você pode desfazer a última ação efetuada no Word, pressionando simultaneamente as teclas: Alt e B Ctrl e 0 Ctrl e Esc Ctrl e Z D

76 Informática Superior

No Word é possível escolher entre as orientações retrato (vertical) ou paisagem (horizontal) para 

todas as partes do documento. Para isso, clique em ____________, depois em ORIENTAÇÃO e 

finalmente em Retrato ou Paisagem.

Arquivo Revisão Inserir Layout de Página D

77 Informática Superior
Para criar um gráfico no Word, clique em ____________, depois em Gráfico e escolher o gráfico 

desejado.
Inserir Dados Design Exibir A

78 Informática Superior No Word, para se inserir um comentário em um texto:
Deve-se clicar na guia Inserir e após em 

Caixa de Texto.

Deve-se pressionar as teclas 

ALT+CTRL+C.

Deve-se clicar na guia Revisão e após em 

Comentário.
Todas as anteriores C

79 Informática Superior A MARCA D'ÁGUA é um recurso do Word acessível através da guia: Layout de Página Design Revisão Inserir B

Página 9 de 12



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

80 Informática Superior
Gostou de uma formatação específica? No Word você pode aplicar essa aparência em outro 

conteúdo no documento, utilizando o recurso:
Efeitos de texto Limpar toda a formatação Pincel de formatação Editor C

81 Informática Superior
No Word, para mudar a cor atrás do texto, parágrafo ou célula de tabela selecionado, utiliza-se o 

recurso:
Sombreamento Cor de Realce do Texto Cor da fonte Cor do preenchimento A

82 Informática Superior
No Word para formatar como maiúsculas todas as letras de um texto selecionado, pode-se utilizar a 

tecla de atalho:
Ctrl+F Ctrl+M Ctrl+^ Ctrl+Shift+A D

83 Informática Superior A configuração padrão de MARGENS no Word oferece as seguintes opções, EXCETO: Paisagem Estreita Moderada Larga A

84 Informática Superior A configuração padrão de TAMANHO DE PAPEL no Word oferece as seguintes opções, EXCETO: A1 Ofício Carta A4 A

85 Informática Superior
Você digitou em uma tabela do Word uma série de dados e percebe que não estão na ordem 

alfabética.  Para colocar os dados na ordem desejada, deve-se:

Selecionar os campos da tabela que 

deseja ordenar, clicar respectivamente nas 

guias Dados, Orientação, Agrupar e  A à Z.

Selecionar os dados da coluna que deseja 

ordenar, clicar na guia Layout, Dados e 

depois na caixa de diálogo Classificar. Na 

caixa de diálogo Classificar, selecione as 

opções que deseja.

Clicar na tabela sobre a coluna que quer 

classificar, clicar na guia Revisão e depois 

na caixa de diálogo Dados e escolha a 

opção Ordenar de A à Z. 

Todas as anteriores B

86 Informática Superior

No Excel é possível pesquisar e acrescentar funções, procurar a sintaxe correta e obter ajuda 

detalhada sobre as funções selecionadas. Para isso, na guia __________, clique em INSERIR 

FUNÇÕES para exibir a respectiva caixa de diálogo:

Fórmulas Opções de cálculo Dados Classificar A

87 Informática Superior
No Excel, bloquear células ou ocultar fórmulas não tem efeito até você proteger a planilha (guia 

_______, grupo de PROTEGER, botão PROTEGER PLANILHA).
Arquivo Dados Revisão Inserir C

88 Informática Superior
Ao formatar células em uma planilha de Excel, quando se abre a caixa de diálogo respectiva, 

apresentam-se, dentre outras, a seguinte opção:
Financeiro Porcentagem Arredondamento Decimal B
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89 Informática Superior No Excel, o comando Ctrl+; serve para: Comparar duas colunas de dados Proteger a planilha Verificar a ortografia Inserir a data atual D

90 Informática Superior Na configuração padrão do Excel, a aba INSERIR acessa as seguintes opções, EXCETO: Suplementos Tabelas Comentário Opções de cálculo D

91 Informática Superior Na configuração padrão do Excel, a aba EXIBIR acessa as seguintes opções, EXCETO: Visualização da quebra de página Pesquisa inteligente Zoom Alternar janelas B

92 Informática Superior
No Excel pode-se remover uma seleção e colocá-la na área de Transferência para poder colar em 

outro lugar utilizando o comando:
Ctrl+C Ctrl+R Ctrl+V Ctrl+X D

93 Informática Superior
No Excel, ao selecionar uma coluna e clicar o botão direito do mouse, abrem-se as seguintes 

opções, EXCETO:
Filtrar Formatar célula Largura da coluna Ocultar A

94 Informática Superior
No Excel, ao selecionar uma linha e clicar o botão direito do mouse, abrem-se as seguintes opções, 

EXCETO:
Recortar Copiar Contar palavras Excluir C

95 Informática Superior
Recurso do Excel utilizado para combinar o conteúdo de células selecionadas em uma nova célula 

maior:
Alinhamento Mesclar Quebrar texto automaticamente Formatação condicional B

96 Informática Superior
Considerando-se o formato d=dia, m=mês e a=ano, ao clicar na sequência: Formatar Células, 

Números e Data, no Excel, abre-se a seguinte opção:
dd/mm/aaaa aaaa-dd-mm As alternativas A e B estão corretas.

Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta.
A

97 Informática Superior No Excel, ao clicar na sequência: Formatar Células, Números e Fração, abre-se a seguinte opção: Máximo de um dígito Em centésimos As alternativas A e B estão corretas.
Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta.
C
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98 Informática Superior
No Excel, para continuar uma série ou um padrão nas células vizinhas, em qualquer direção, utiliza-

se o recurso:
Classificar Filtrar Planilha de previsão Preencher D

99 Informática Superior No Excel são opções acessíveis através da guia EXIBIR, EXCETO: Ilustrações Visualização de Quebra de Página Linhas de Grade Barra de Fórmulas A

100 Informática Superior

Quando uma planilha, depois de impressa, ocupa mais de uma página, é conveniente que os títulos 

que descrevem o conteúdo de cada coluna apareçam em cada folha, do contrário, o usuário sempre 

terá que voltar à primeira página para obter essa informação. Para isso, vá em ______________, no 

topo da janela do Excel, e clique no botão ____________. Na caixa que surgir, na aba _________, 

há um botão no lado direito do campo Linhas a repetir na parte superior . Clique nesse botão e 

escolha a linha (pode ser mais de uma) que vai ser repetida em cada página e pressione Enter em 

seu teclado.

Exibição; Layout de Impressão; Design; 

Títulos.  

Layout de Páginas; Layout de Impressão; 

Formatar; Títulos.

Layout de Páginas; Imprimir Títulos; 

Planilha.
Design; Exibir; Títulos; Formatar. C

Página 12 de 12


