WINDOWS E LINUX.
PROFESSOR ALISSON CLEITON
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (SESAU)
1.
Assinale a alternativa que contém apenas dispositivos de armazenamento de dados.
a) Pen driver, cartão de memória e DVD.
b) CPU, HD e Pen driver.
c) HD, cartão de memória e impressora.
d) Câmera, CD e HD.
e) Processador, impressora e HD.
2.
Relacione as categorias de softwares aplicativos
com os seguintes programas:
1 – Editor de apresentação.
2 – Navegador.
3 – Planilha Eletrônica.
( ) Mozilla Firefox.
( ) BrOffice Calc.
( ) BrOffice Impress.
Assinale a alternativa que mostra a relação correta de cima
para baixo.
a) 1, 2 e 3.
b) 1, 3 e 2.
c) 2, 1 e 3.
d) 2, 3 e 1.
e) 3, 2 e 1.
3.
Um arquivo gravado na área do Microsoft Windows 7, em sua configuração original, que é sempre exibida na tela quando você liga o computador e inicia o Windows, é encontrado
a) na Área de Trabalho.
b) nas Bibliotecas.
c) nos Documentos.
d) na Caixa de Entrada.
e) em Downloads.
4.
Qual das opções abaixo representa a combinação
de teclas para executar o programa de Pesquisa do Windows 7?
a)
+F
b)
+X
c)
d)
e)

+P
+E
+R

5.
O Painel de controle do sistema operacional Windows fornece um conjunto de ferramentas administrativas
para configurar o ambiente operacional e seus aplicativos.
Considerando a versão Windows 7.1, o modo de Exibição
Categoria do Painel de Controle, em sua forma padrão,
apresenta oito categorias. A categoria que permite configurar um usuário como Administrador, Usuário Padrão e
Convidado é
a) Facilidade de Acesso.
b) Aparência e Personalização.
c) Rede e Internet.
d) Contas de Usuário e Segurança Familiar.
e) Sistema e Segurança.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA - 1/2

/alissoncleiton
/alissoncleiton
http://www.alissoncleiton.com

6.
Analise as considerações abaixo sobre o uso de
contas padrão e de administrador no contexto do Windows 7.
I. Contas de administradores permitem alterar configurações de segurança, instalar aplicativos e ter acesso a todos
os arquivos do computador.
II. É mais seguro, no dia a dia, usar uma conta de usuário
padrão em vez de uma conta de administrador.
III. Num computador é permitido ciar diversas contas padrão, porém apenas uma de administrador.
Está correto somente o que se afirma em:
a) I;
b) I e II;
c) II;
d) II e III;
e) III.
7.
O Painel de controle do sistema operacional Windows fornece um conjunto de ferramentas para configurar
o ambiente operacional e seus aplicativos. Considerando a
versão Windows 8, o modo de Exibição Categoria do Painel
de Controle, em sua forma padrão, apresenta oito categorias. A categoria que permite verificar a quantidade de
memória RAM instalada no Computador, verificar o status
do Firewall e utilizar diversas ferramentas administrativas,
como limpar e desfragmentar o disco rígido é a categoria
a) Hardware e Sons.
b) Sistema e Segurança.
c) Aparência e Personalização
d) Programas.
e) Contas de Usuário e Segurança Familiar.
8.
Os sistemas operacionais são utilizados para controlar a carga de programas do usuário, perfis de usuários,
gerenciamento de memória, entre outras tarefas. O gerenciamento de arquivos é um grande aliado na organização
dos dados em um computador, serviço prestado por aplicações que acompanham, via de regra, o sistema operacional. No caso do Windows 7, o tipo de arquivo pode ser
reconhecido por sua extensão. Dessa forma, são extensões
de arquivos de imagem, programa e planilha, respectivamente,
a) .tiff .exe .xlsx
b) .gif .com .docx
c) .img .dll .plan
d) .jpg .bat .odf
e) .jpeg .mpeg .wmv
9.
Em informática, assinale a alternativa que corretamente explica o que é um Diretório.
a) Placa de áudio.
b) Código-fonte de programação.
c) Estrutura utilizada para organizar arquivos.
d) O mesmo que velocidade de processamento.
e) Vídeo de alta definição com capacidade de reproduzir
em 4K.
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10.
Sobre a Lixeira, analise as afirmativas.
I - Após excluir um arquivo do disco rígido, ele poderá estar
na Lixeira, de forma que possa ser restaurado posteriormente, se necessário.
II - É possível excluir permanentemente um arquivo do
computador sem enviá-lo para a Lixeira, clicando no arquivo e em seguida pressionado as teclas Shift+Delete.
III - Não é permitido excluir arquivos individualmente da
Lixeira, mas somente esvaziá-la totalmente de uma só vez.
IV - Ao se excluir um arquivo de um pen drive, o arquivo
será permanentemente excluído, em vez de armazenado
na Lixeira.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e II, apenas.
D) III e IV, apenas.
E) I, apenas.
e) Seção de Ajuda e Suporte

c) Permite acesso ao código-fonte.
d) Quer dizer software gratuito.
e) É dependente de tecnologias e plataformas.

11.
A imagem a seguir mostra parte da barra de tarefas em um computador com MS-Windows 7, em sua configuração padrão.

17.
Considerando o Sistema Operacional LINUX, o
“nome do login” do superusuário padrão é
A) root.
B) super.
C) usu.
D) master.
E) primary.

De acordo com a imagem, o aplicativo acessório padrão
MS-Windows 7, usado para edição de texto, que está em
execução, é
a) WordPad.
b) Bloco de Notas.
c) MS-Word.
d) Windows Explorer.
e) Paint.
12.
No MS Windows 7, quando um aplicativo “congela" e passa a não responder comandos que usualmente
aceita, uma boa saída é finalizá-lo por meio:
a) da Ferramenta de Captura;
b) do Prompt de Comando;
c) do Gerenciador de Tarefas;
d) do Visualizador XPS;
e) do Windows Explorer.
13.
Assinale a alternativa correta em relação ao utilitário de limpeza de disco do Windows 7.
a) Possibilita excluir todos os pontos de restauração, com
exceção do mais recente do disco.
b) Permite recuperar os arquivos já excluídos da lixeira do
Windows.
c) Desinstala automaticamente os programas sem utilização instalados no computador.
d) Elimina os arquivos armazenados na cache de memória.
e) Não atua sobre a pasta de sistema do Windows.
14.
Assinale a opção correta com relação a software
livre.
a) Só pode ter o código-fonte alterado com autorização do
seu desenvolvedor.
b) Só é gratuito na distribuição.
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15.
São características do sistema operacional Linux,
EXCETO:
a) Conectividade com outros tipos de plataformas como:
Windows, Apple, DOS.
b) Não é Case Sensitive.
c) Multiusuário.
d) Preemptivo.
e) Proteção entre processos executados na memória RAM.
16.
No ambiente Linux, o comando $ ls:
a) Mostra a quantidade de espaço usada no disco rígido.
b) Mostra o uso da memória.
c) Lista todos os arquivos do diretório.
d) Abre um arquivo.
e) Abre o explorador de informações.

18.
O diretório /home, que faz parte da estrutura do
Linux, definida no momento da instalação desse sistema,
a) armazena os arquivos dos dispositivos do sistema.
b) é o diretório de trabalho do usuário.
c) contém os arquivos de inicialização do sistema.
d) armazena as ferramentas de administração do sistema.
e) contém os arquivos de configuração dos principais serviços.
19.
funcionalidade do comando, para evitar a perda
de dados. Um comando com grande utilidade no Linux,
que permite mostrar o conteúdo de um arquivo, está presente na alternativa:
a) cat
b) cal
c) top
d) type
e) shutdown
20.
O administrador do sistema operacional Linux
deseja saber o tamanho, ou seja, o espaço utilizado por um
determinado diretório. O comando que mostra é o
a) dd.
b) df.
c) du.
d) top.
e) fdisk.
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2-D
12-C

3-A
13-A

4-A
14-C

5-D
15-B

6-B
16-C

7-B
17-A

8-A
18-B

9-C
19-A

10-A
20-C

