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MOD.II – WINDOWS XP e 7
1.

Sistemas operacionais, a exemplo do Windows, possuem funções e características

que os distinguem de outros tips de software. As opções a seguir apresentam funções
típicas de um sistema operacional, à exceção de uma. Assinale-a.
A) Gerenciar as permissões de acesso aos arquivos.
B) Iniciar aplicativos.
C) Organizar e gerenciar a utilização da memória principal.
D) Permitir o uso de periféricos, como impressoras e pen-drives.
E) Realizar buscas na Internet.

2.

Drivers são importantes elementos para o funcionamento do Windows, e usualmen-

te requerem manutenção ao longo do tempo, devido ao acoplamento de novos equipamentos e/ou novas versões de equipamentos. O gerenciamento da maior parte dos drivers no Windows 7 é feito por meio do recurso:
a) Central de Sincronização;
b) Limpeza do disco;
c) Painel de Controle;
d) Restauração do Sistema;
e) Windows Explorer.

3.

Em relação aos diferentes tipos de perfis de usuários ou tipos de contas que o sis-

tema operacional Windows 7 admite, é correto afirmar que uma conta local com perfil
“Padrão” permite que o usuário
A) altere a sua própria senha e a senha de outro usuário.
B) instale um novo software sem a permissão do administrador do sistema.
C) crie somente contas no sistema com o mesmo perfil “Padrão”.
D) renomeie um arquivo criado por ele.
E) tenha total controle sobre o computador.

4.

Thiago está logado no MS Windows 7, usando uma conta padrão, e considera rea-

lizar os procedimentos a seguir:
I. instalação de um novo programa;
II. alteração da resolução do vídeo;
III. remoção de uma impressora;
IV. instalação de uma impressora;
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V. desfragmentação do risco rígido do sistema;
VI. esvaziamento da lixeira;
VII. remoção de um arquivo do desktop do usuário Rafael.
Assinale o número de procedimentos que requerem o uso de uma senha de administrador.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

5.

Cenário: Utilizando o Windows 7, você criou uma pasta para compartilhamento de

arquivos críticos com os demais membros de um projeto. No entanto, você quer evitar que
as outras pessoas façam alterações nesses arquivos ou mesmo que os excluam acidentalmente. Neste cenário, assinale a opção que indica a permissão de compartilhamento
que essa pasta deve possuir.
a) Modificar.
b) Controle total.
c) Leitura.
d) Leitura/Gravação.
e) Gravação.

6.

Observe a seguinte tela do Windows 7.

Para percorrer os botões da barra de tarefas usando o Aero Flip 3D, alternando entre janelas abertas, deve-se pressionar as teclas:
A) ALT+TAB
B) CTRL+ALT
C) CTRL+TAB
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D) Logotipo do Windows
E) Logotipo do Windows

7.

No Windows 7, para abrir o Menu Iniciar deve-se pressionar a tecla:

A) ESC
B) TAB
C) ALT
D) CTRL
E) Logotipo do Windows

8.

No Windows 7, a caixa de busca usualmente localizada no canto inferior esquerdo

da tela, próximo ao botão “Iniciar”, pode ser utilizada para pesquisar
A) Caixas de e-mails.
B) Contatos.
C) Endereços da Web.
D) Impressoras.
E) Programas e arquivos.

9.

O botão Desligar na tela de início do Windows 7 oferece algumas opções comple-

mentares, dentre elas, Bloquear, Fazer logoff, Reiniciar, Suspender, Trocar usuário.
Dessas opções, as únicas que preservam o estado da sessão atual, tais como aplicativos
abertos e arquivos em edição, de modo que o usuário corrente possa a ela voltar, é:
a) Bloquear, Suspender;
b) Bloquear, Suspender, Trocar usuário;
c) Bloquear, Fazer logoff, Suspender, Trocar usuário;
d) Suspender, Trocar usuário, Fazer logoff;
e) Suspender, Trocar usuário.

10.

Diana está na empresa trabalhando em seu computador com vários documentos

reservados e resolve fazer uma pausa para o café. Ela vai se ausentar por menos de cinco minutos, mas quer garantir que, nesse período, nenhum de seus colegas do Setor de
Contabilidade use o computador. Assim como eles, Diana não tem senha de administrador na sua máquina. Além disso, ela quer retomar seu trabalho imediatamente ao retornar. A opção indicada para Diana é:
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A) Bloquear;
B) Fazer logoff;
C) Hibernar;
D) Suspender;
E) Trocar usuário.

11.

Na empresa de Bruna, há um computador com Windows 7 usado por diferentes

pessoas, que, ao usá-lo, nele se logam com seus próprios logins. Num dia desses, enquanto Bernardo continuava logado nesse computador, Bruna, apressada para imprimir
um arquivo, copiou-o para o desktop, fez a impressão e lá deixou o arquivo. No dia seguinte, enquanto Rita utilizava o referido computador, Bruna precisou novamente do arquivo e pediu licença a Rita, que continuou logada, para copiá-lo para um pen drive. Porém, quando assumiu o controle do mouse e abriu o desktop, Bruna não encontrou o tal
arquivo. Ninguém havia apagado um arquivo assim. Bruna não encontrou o arquivo porque:
a) arquivos gravados no desktop são deletados automaticamente de um dia para outro;
b) arquivos gravados no desktop de um usuário são deletados automaticamente quando
um novo usuário faz login no mesmo computador;
c) o arquivo foi gravado no desktop de Bernardo, que é diferente do desktop de Rita;
d) Bruna não tinha senha de supervisor;
e) Rita não tinha senha de supervisor.

12.

Analise a tela produzida no Windows 7 mostrada a seguir.

Está correto concluir que essa tela exibe
A) o conteúdo dos programas excluídos por meio do Painel de Controle.
B) o resultado de uma busca por arquivos a partir do menu Iniciar.
C) a lista de arquivos recentemente recuperados de desligamentos forçados.
D) o conteúdo da lixeira do Windows.
E) o conteúdo do desktop do usuário.
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13.

Considere a seguinte figura que ilustra as partes de uma janela típica do Sistema

Operacional Windows 7 BR.
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Sobre as partes de uma janela típica do Sistema Operacional Windows 7 BR, assinale a
afirmativa correta.
A) A barra de rolagem exibe o nome do documento e do programa (ou o nome da pasta,
se você estiver trabalhando em uma pasta).
B) As bordas e cantos permitem ocultar a janela, alargá-la para preencher a tela inteira e
fechá-la.
C) A barra de menus contém itens nos quais o usuário pode clicar para fazer escolhas de
comandos a serem executados em um programa.
D) A barra de títulos permite exibir o conteúdo da janela para ver informações que estão
fora de visão no momento.
E) Os botões de minimizar, maximizar e fechar, ao serem clicados com o ponteiro do
mouse, permitem alterar o tamanho da janela.

14.

Analise a tela do Windows 7 exibida a seguir.
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Assinale a opção que indica o título do programa que abre essa tela.
a) Computador
b) Gerenciador de Tarefas
c) Monitor de Recursos
d) Prompt de Comando
e) Windows Mobility Center

15.

No Windows 7, para capturar a imagem da janela ativa, aquela que está em primei-

ro plano na tela, devem-se pressionar a(s) tecla(s):
A) ALT + PrintScreen
B) PrintScreen
C) Backspace
D) Logotipo do Windows
E) Logotipo do Windows

16.

Paulo precisa selecionar alguns arquivos para serem copiados, conforme ilustrado

na figura a seguir.
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Para selecionar mais de um dos arquivos que não estão listados de forma sequencial,
Paulo deve clicar em cada arquivo enquanto pressiona a tecla:
A) ALT
B) TAB
C) ESC
D) SHIFT
E) CTRL

17.

Maria vai fazer uma apresentação que envolve um assunto complexo e pretende,

durante sua exposição, ter acesso a trechos de outros documentos Word 2010, que deverão ser lidos por ela. O material a ser exibido no projetor, também contido num documento
do Word 2010, não inclui tais trechos. Todos esses documentos estão gravados no notebook de Maria.
Para manter projetado apenas um documento, enquanto visualiza os demais documentos
na tela do notebook, Maria deve, depois de ligar o projetor ao seu equipamento:
A) acionar “Conectar a um projetor” na configuração de vídeo do Windows e escolher a
opção “Estender”, mantendo os documentos em janelas separadas, na tela do notebook e
na projeção;
B) adotar algum software de terceiros, pois com os recursos disponíveis no Windows 7
não é possível manter um documento exibido no projetor e outro, na tela do notebook;
C) empregar o recurso “Conexão de Área de Trabalho Remota”, por meio do menu “Iniciar”, assim transformando o projetor num monitor externo independente;
D) no Word, abrir todos os arquivos e acionar a opção “Rolagem Sincronizada” na guia
“Exibição”;
E) utilizar o Visualizador XPS por meio do menu “Iniciar”.

18.

Observe a figura a seguir, que representa partes de uma janela que foram projeta-

das para facilitar a navegação no Windows 7 BR e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas.
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Sobre as partes da janela Windows 7 BR, assinale a afirmativa correta.
A) A caixa de pesquisa é utilizada para ver as propriedades mais comuns associadas ao
arquivo selecionado, como autor, a data que fez a última alteração no arquivo e quaisquer
marcas descritivas do arquivo.
B) Os cabeçalhos de colunas são utilizados para alterar a forma como os itens na lista de
arquivos são organizados, sendo necessário estar no modo de exibição Detalhes.
C) O painel da biblioteca é utilizada para executar tarefas comuns, como alterar a aparência de arquivos e pastas, gravar arquivos em um CD ou iniciar uma apresentação de slides de imagens digitais.
D) A barra de endereços é utilizada para o gerenciamento de arquivos o que significava
organizá-los em pastas e subpastas diferentes, vendo o conteúdo do arquivo sem abri-lo
em um programa.
E) O painel de detalhes é utilizado para procurar um item, a partir de uma palavra ou frase, e exibir seus detalhes como sua biblioteca de localização.

19.

No Windows 7, é possível ter mais de um aplicativo de edição de fotos instalado no

computador e escolher um deles para ser iniciado sempre que uma foto for aberta. Para
que o Windows use automaticamente um aplicativo quando se abre determinado tipo de
arquivo, como uma música, um filme, uma foto ou uma página da Web, é necessário configurar
A) Facilidade de Acesso.
B) Opções de Pasta.
C) Multitarefa.
D) Programa Padrão.
E) Personalização.
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20.

João vai instalar um novo software em seu computador e precisa descobrir se a

arquitetura é de 32 ou 64 bits. No Painel de Controle do Windows 7, quando todos os
itens forem exibidos, essa informação está imediatamente disponível por meio do item:
A) Ferramentas Administrativas;
B) Programas e Recursos;
C) Programas Padrão;
D) Sistema;
E) Windows Update.

21.

Glória acha que um aplicativo ou um driver recentemente instalado causou proble-

mas no seu computador e deseja restaurar o Windows 8.1 sem alterar seus arquivos pessoais, como documentos ou fotos. Para isso, Glória decidiu utilizar o recurso Proteção do
Sistema que cria e salva regularmente informações sobre as configurações do Registro e
outras informações do sistema que o Windows usa.
Com esse recurso, Glória poderá restaurar o Windows para um determinado momento no
passado, denominado
A) backup do arquivo.
B) imagem do sistema.
C) versão anterior.
D) histórico de arquivos.
E) ponto de restauração.

1–E
8–E
15 – A

2–C
9–B
16 – E

3–D
10 – A
17 – B

GABARITO
4–C
5–C
11 – C
12 – D
18 – B
19 – D

6–E
13 – C
20 – D

7–E
14 – B
21 – E
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