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2. (VUNESP – 2018) Deseja-se, no MS-Word 2016 (em
português e em sua configuração padrão), configurar
a página de um documento em colunas. Na janela
Colunas, acessível por meio da guia Layout da Página,
algumas das opções predefinidas de colunas são:
a) De textos, De imagens e De figuras.
b) Principal, Secundária e Oculta.
c) Larga, Normal e Estreita.
d) Uma, Duas e Três.
e) Simples, Dupla e Quádrupla.
1. (VUNESP – 2019) No MS-Word 2010, em sua configuração padrão, os recursos Marcadores, Numeração e
Lista de Vários Níveis são formatações do grupo
a) Estilo.
b) Tema.
c) Página.
d) Parágrafo.
e) Fonte.
2. (VUNESP – 2020) Três parágrafos foram digitados em
um documento no MS-Word 2010, em sua configuração padrão. Após digitar os parágrafos, como se vê na
imagem ANTES, aplicou-se em cada parágrafo um recurso de formatação, deixando o documento como visto na
imagem DEPOIS.
ANTES
Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do
caminho tinha uma pedra. Logo a pedra sumiu.
DEPOIS
1. Tinha pedra no meio do caminho.
• No meio do caminho tinha um pedra.
Logo a pedra sumiu
Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o recurso aplicado em cada parágrafo.
a) Numeração; Marcadores; Numeração.
b) Numeração; Numeração; Marcadores.
c) Numeração; Marcadores; Marcadores.
d) Marcadores; Numeração; Numeração.
e) Marcadores; Marcadores; Numeração.
1. (VUNESP – 2018) Tem-se a seguinte imagem do Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão:

1. (VUNESP – 2020) No MS-Word, em sua configuração padrão para a Língua Portuguesa, tem-se diversas
opções de impressão. Ao ser selecionado o recurso Imprimir, obtido por meio da ação Arquivo>Imprimir, uma
configuração de impressão que pode ser escolhi- da é:
a) Imprimir Todas as Páginas, Imprimir Cabeçalhos,
Imprimir Rodapés e Imprimir Referências.
b) Imprimir Todas as Páginas, Imprimir Seleção, Imprimir Página Atual e Impressão Personalizada.
c) Imprimir Todo o Documento, Imprimir Textos e Impri- mir Figuras.
d) Imprimir Todo o Documento, Imprimir Colunas e
Impri- mir Tabelas.
e) Imprimir Tudo, Imprimir Seleção, Imprimir Figuras e
Imprimir Tabelas.
2. (VUNESP – 2020) Na tela de impressão do MS-Word
2010, em suas configurações originais, o item de configuração “Orientação Retrato” indica que:
a) o documento será impresso com qualidade fotográfica.
b) o documento será impresso na horizontal.
c) o documento será impresso na vertical.
d) apenas as imagens do documento serão impressas.
e) apenas páginas com imagens serão impressas.
1. (VUNESP – 2019) “Citações e bibliografia” e “Legendas” são grupos com recursos do MS-Word 2010, em
sua configuração padrão, localizados na guia
a) Correspondências.
b) Referências.
c) Inserir.
d) Página Inicial.
e) Revisão.

Assinale a alternativa que indica o resultado da ação ao
clicar em Inserir Tabela...
a) Será criada uma tabela de 1 linha e 1 coluna.
b) Será criada uma tabela de 2 linhas e 2 colunas
c) Será criada uma tabela de 8 linhas e 10 colunas
d) Será aberta a janela Inserir Tabela, onde o usuário
poderá criar tabelas desde 1 linha e 1 coluna até mais
de 8 linhas e 10 colunas.
e) Será reservado um espaço no documento sobre o
qual uma tabela pode ser configurada com um duplo-clique com botão principal do mouse.

2. (VUNESP – 2020) Após adicionar uma imagem (por
meio do ícone Imagem da guia Inserir) em um documento do MS-Word, em sua configuração padrão, um
usuário clicou com o botão direito sobre a imagem e
escolheu a opção Inserir Legenda.
Assinale a alternativa que apresenta o rótulo pré-selecionado nas opções na janela que se abre após a
escolha descrita no enunciado.
a) Figura.
b) Equação.
c) Tabela.
d) Foto.
e) Imagem.

1. (VUNESP – 2019) Um professor solicita auxílio a um
escriturário para abrir, por meio do MS-Excel 2010,
em sua configuração padrão, uma planilha contendo
horários de aula de todas as turmas do semestre. Para
procurar um texto contido na planilha, por exemplo o
nome do professor, o escriturário pode utilizar o atalho
por teclado
a) Ctrl + B
b) Ctrl + F
c) Ctrl + L
d) Ctrl + A
e) Ctrl + C
2. (VUNESP – 2019) No MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, o recurso “Colar Especial” permite, entre
outras funcionalidades, colar os Valores ou as Fór- mulas. Ao copiar uma célula que tem como conteúdo uma
fórmula e utilizar o recurso “Colar”, por padrão, será
feita uma cópia
a) da fórmula com formatação.
b) da fórmula sem formatação.
c) do valor com formatação.
d) do valor sem formatação.
e) da formatação, apenas.
1. (VUNESP – 2020) Considere a funcionalidade do MS-Excel 2010 representada pelo símbolo a seguir.

∑

Assinale a alternativa que apresenta o nome da função
representada pelo símbolo.
a) Média.
b) Soma.
c) Contar Números.
d) Máx.
Assumindo que foi digitada a fórmula =$F2-G$2 na
célula H2 e que essa fórmula foi copiada e colada nas
células H3 até H9, assinale a alternativa com o valor que
aparecerá na célula H6 da planilha do MS-Excel 2010,
em sua configuração original, exibida na figura.

1. (VUNESP – 2018) Um usuário do MS-Excel 2010, em
sua configuração padrão, deseja colocar em uma planilha um dos gráficos exibidos na imagem a seguir.

a)
b)
c)
d)
e)

–R$ 960,00
–R$ 100,00
R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 360,00

1. (VUNESP – 2018) No MS-Excel 2016 (em português
e em sua configuração padrão), considere a janela
Configurar Página, aba Planilha, item Imprimir. Nessa
janela, pode-se selecionar opções para a impressão de
um documento. Duas dessas opções disponíveis nessa
janela são:
a) Linhas verticais somente; Cores básicas
b) Título de linha e coluna; Colorido
c) Qualidade de rascunho; Cores básicas
d) Linhas horizontais somente; Linhas de grade
e) Linhas de grade; Preto e branco

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o nome da Guia e do Grupo onde se podem
escolher os gráficos exibidos na imagem.
a) Página Inicial – Inserir.
b) Página Inicial – Gráficos
c) Inserir – Gráficos.
d) Gráficos – Inserir
e) Gráficos – Exibição.

1. (VUNESP – 2019) Por meio do MS-Excel, em sua
configuração padrão, um usuário pode acessar
dados de um banco de dados institucional como,
por exemplo, o MS-SQLServer, permitindo realizar
cálculos e visualizações com dados do banco de
dados ao invés de dados da própria planilha.
A guia onde se encontra o recurso para acessar
dados externos é
a) Revisão.
b) Transformação.
c) Dados.
d) Fórmulas.
e) Externos.

1. (VUNESP – 2019) O programa MS-PowerPoint
2010, em sua configuração padrão, possui um
recurso chamado Slide Mestre, que armazena informações sobre a forma- tação dos slides de uma
apresentação, incluindo tela de fundo, cor, fontes,
efeitos, espaços e posicionamento. O Slide Mestre
pode ser acessado para alterações por meio da
guia
a) Arquivo.
b) Design.
c) Exibição.
d) Inserir.
e) Revisão.

1. (VUNESP – 2019) O ícone exibido a seguir foi
retirado do MS-Excel 2010, em sua configuração
padrão.

1. (VUNESP – 2020) O MS-PowerPoint, em sua
configura- ção padrão para a Língua Portuguesa,
possibilita diver- sos modos de exibição de apresentações, entre eles:
a) Anotações e Classificação de Slides.
b) Modo de Exibição de Estrutura de Tópicos e
Modo de Apresentação Compacta.
c) Modo de Exibição de Leitura e Modo de Apresentação Mestre.
d) Modo Normal e Modo de Segurança.
e) Modo sem Áudio e Modo com Áudio.

Assinale a alternativa que contém o nome do ícone.
a) Ordenar.
b) Crescente.
c) Decrescente.
d) Filtrar.
e) Classificar.

1. (VUNESP – 2019) Um usuário deseja preparar
uma apre- sentação no MS-PowerPoint 2010, em
sua configuração padrão, para promover a prevenção de doenças. Depois de preparar a apresentação, um possível nome para o arquivo, com o tipo
padrão do MS-PowerPoint 2010, é:
a) prevencao.docx
b) prevencao.pptx
c) prevencao.xlsx
d) prevencao.doc
e) prevencao.txt

1. (VUNESP – 2019) Um usuário do programa MS-Po- werPoint 2010, em sua configuração padrão,
deseja adicionar um Botão de Ação a um slide de
sua apre- sentação. Para tanto, ele deverá selecionar a guia Inserir e escolher uma opção entre aquelas disponibili- zadas depois de acionar o ícone
a) WordArt.
b) SmartArt.
c) Imagem.
d) Gráfico.
e) Formas.

