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QUESTÕES VUNESP 

 

MS-WINDOWS 

 

01 – (2020 – VALIPREV - SP – Agente Administrativo) – Usando o Microsoft Win-

dows 7, em sua configuração padrão, um usuário está editando uma frase no 

Wordpad e a formatou como negrito, sublinhado e itálico. Ao selecionar toda essa 

frase, pressionar as teclas CTRL+C, abrir o Bloco de Notas, em sua configuração 

original, e pressionar as teclas CTRL+V, assinale a alternativa que indica, corre-

tamente, como estará formatada essa frase no Bloco de Notas. 

A) Com todas as mesmas formatações: negrito, sublinhado e itálico. 

B) Com negrito, apenas. 

C) Com negrito e itálico, apenas. 

D) Com sublinhado, apenas. 

E) Sem nenhuma das formatações de negrito, sublinhado e itálico. 

 

02 – (2020 – EBSERH – Assistente Administrativo) – Em um computador com 

Microsoft Windows 7, em sua configuração original, dentro da pasta Documentos 

existe uma pasta chamada Temp e dentro dela existe um único arquivo chamado 

Anotações.txt. Um usuário abriu esse arquivo usando o Bloco de Notas. Em se-

guida, e sem fechar o Bloco de Notas, o usuário abriu o Windows Explorer, sele-

cionou essa pasta Temp e pressionou a tecla DEL. Assinale a alternativa correta 

sobre o resultado de pressionar a tecla DEL e confirmar quaisquer perguntas fei-

tas eventualmente pelo Windows. 

A) A pasta não será apagada porque o arquivo Anotações.txt está aberto. 

B) A pasta será apagada, tendo sido enviada para a Lixeira. 

C) A pasta será apagada em definitivo, não sendo enviada para a Lixeira. 

D) A pasta ficará oculta, tendo sido enviada para a Lixeira. 

E) O arquivo Anotações.txt será apagado, tendo sido enviada para a Lixeira, deixando a 

pasta completamente vazia. 
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03 – (2020 – EBSERH – Advogado) – Um usuário do MS-Windows 7, em sua con-

figuração padrão, está com uma janela do Windows Explorer aberta e deseja 

fechá-la. Para isso, ele pode usar o atalho por teclado 

A) F1 

B) Ctrl + F1 

C) Alt + F3 

D) Alt + F4 

E) Alt + F5 

 

04 – (2020 – PREFEITURA DE SÃO ROQUE – SP – Secretário de Escola) – Um 

usuário está utilizando o WordPad, que é integrante do MS-Windows 7, em sua 

configuração padrão, para editar um documento. Assinale a alternativa que con-

tém o formato de extensão de arquivo utilizado como padrão por esse programa 

aplicativo. 

A) .csv 

B) .pcx 

C) .pdf 

D) .rtf 

E) .xls 

 

05 – (2019 – ESEF – SP – Assistente Administrativo) – O programa WordPad, que 

é integrante do MS-Windows 7 em sua configuração padrão, está sendo utilizado 

para a edição de um documento. Nesse ambiente de trabalho, quando um usuário 

necessita refazer uma ação de formatação de uma palavra, imediatamente depois 

que essa ação foi equivocadamente desfeita por meio do acionamento conjunto 

das teclas CTRL e Z, ele deverá acionar, simultaneamente, as teclas CTRL e 

A) K 

B) L 

C) W 

D) X 

E) Y 
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06 – (2019 – ESEF – SP – Assistente Administrativo) – O disco de um computador, 

no qual está instalado o MS-Windows 7, em sua configuração padrão, possui duas 

pastas chamadas Pasta1 e Pasta2. A Pasta1 tem dois arquivos, denominados Ar-

quivo1.txt e Arquivo2.gif. A Pasta2 também tem dois arquivos, denominados Ar-

quivo3.gif e Arquivo4.xls. Se um usuário que estiver utilizando o programa Win-

dows Explorer para visualizar os arquivos da Pasta2 clicar com o botão principal 

(esquerdo) do mouse sobre Arquivo3.gif e arrastar esse arquivo para a Pasta1, o 

Arquivo3.gif será 

A) copiado para Pasta1. 

B) movido para Pasta1. 

C) unido ao Arquivo2.gif. 

D) compactado na Pasta1. 

E) apagado do disco rígido. 

 

07 – (2019 – PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO – SP – Psicólogo) – Considere 

a seguinte imagem do conteúdo completo de uma pasta no Microsoft Windows 7, 

em sua configuração padrão: 

 

Assinale a alternativa correta sobre o conteúdo dessa pasta. 

A) 2 pastas, sendo 1 vazia, 3 arquivos e 1 atalho. 

B) 2 pastas vazias, 3 arquivos e 1 atalho. 

C) 2 pastas vazias, 4 arquivos. 

D) 2 pastas, sendo 1 vazia, 1 arquivo e 3 atalhos. 

E) 1 pasta vazia, 3 arquivos, 1 atalho simples e 1 atalho composto. 

 

08 – (2019 – CÂMARA DE MAUÁ – SP – Contador) – Um usuário do MS-Windows 

7, em sua configuração padrão, está utilizando o Windows Explorer para visuali-

zar os arquivos de uma pasta do disco rígido de seu computador. Para determinar 

a data de criação de um desses arquivos, esse usuário deve clicar com o botão 

direito (ou secundário) do mouse sobre o nome do arquivo desejado e selecionar 

a opção 

A) Configurações. 

B) Definições. 

C) Exibir. 

D) Propriedades. 

E) Revisar. 
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MS-WORD 

 

09 – (2020 – PREFEITURA DE SÃO ROQUE – SP – Secretário de Escola) – Um 

funcionário público digitou o texto da figura a seguir com o programa MS-Word 

2010, em sua configuração padrão. 

Nem uma luz de esperança, Nem um sopro de bonança Na fronte sinto passar! 

Em seguida, ele selecionou três palavras desse texto e realizou um único clique 

de mouse sobre o ícone  do grupo Fonte da guia Página Inicial, ficando o texto 

como mostrado: 

Nem uma luz de esperança, Nem um sopro de bonança Na fronte sinto passar! 

Para fazer a seleção dessas três palavras, o usuário selecionou inicialmente a 

palavra “esperança” com um duplo clique de mouse; em seguida, acionou uma 

tecla do teclado do computador e realizou cliques duplos sobre as palavras “so-

pro” e “fronte”. A tecla acionada foi 

A) SHIFT. 

B) ALT. 

C) CTRL. 

D) TAB. 

E) ESC. 

 

10 – (2019 – ESEF – SP – Assistente Administrativo) – Um texto que está sendo 

editado com o programa Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, apre-

senta uma palavra sublinhada com uma linha ondulada vermelha. O programa 

está indicando que essa palavra 

A) pertence ao idioma francês. 

B) possui formatação versalete. 

C) contém um erro de ortografia. 

D) recebeu correção gramatical. 

E) requer pontuação de parágrafo. 
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11 – (2019 – ESEF – SP – Assistente Administrativo) – Um usuário do programa 

MS-Word 2010, em sua configuração padrão, necessita incluir um parágrafo em 

inglês no texto que está elaborando. Para definir como inglês o idioma para as 

palavras desse parágrafo, o usuário deverá acionar o ícone Idioma que pertence 

à guia 

A) Arquivo. 

B) Página Inicial. 

C) Inserir. 

D) Revisão. 

E) Exibição. 

 

12 – (2019 – PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO – SP – Psicólogo) - Em um 

documento em branco no Microsoft Word 2010, em sua configuração original, 

um usuário executou os seguintes passos: 

I. digitou a palavra Prefeitura e pressionou a barra de espaços; 

II. pressionou as teclas CTRL+I; 

III. digitou as palavras Francisco Morato e pressionou a barra de espaços; 

IV. clicou sobre o ícone Marcadores, na guia Página Inicial, grupo Parágrafo. 

Assinale a alternativa que apresenta a aparência do documento após essa edi-

ção. 

A) Prefeitura Francisco 

    • Morato 

B) Prefeitura Francisco 

    • Morato 

C) • Prefeitura Francisco 

    • Morato 

D) Prefeitura Francisco • Morato 

E) • Prefeitura Francisco Morato 
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13 – (2019 – CÂMARA DE MAUÁ – SP – Contador) – No programa Microsoft Word 

2010, em sua configuração padrão, existe um recurso denominado “Controle de 

linhas órfãs/viúvas” que permite ao usuário definir como as quebras de página 

influenciarão o posicionamento das linhas do último parágrafo de cada página do 

documento em edição. Esse recurso pode ser ativado ou desativado na guia 

A) Página Inicial. 

B) Inserir. 

C) Layout de Página 

D) Revisão. 

E) Exibição. 

 

14 – (2019 – CÂMARA DE MAUÁ – SP – Contador) – A imagem a seguir mostra um 

trecho de um documento sendo formatado por meio do MS-Word 2010, em sua 

configuração padrão. 

O cachorrinho Samba na floresta. 

Na palavra floresta, aplicou-se formatação 

A) tachado e negrito. 

B) sublinhado e sobrescrito. 

C) subscrito e itálico. 

D) negrito e itálico. 

E) negrito e sublinhado. 

 

15 – (2019 – PREFEITURA DE CERQUILHO – SP – Operador de Computador) - No 

MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, o usuário selecio-

nou, em uma página do documento, um primeiro parágrafo e, a seguir, utilizou 

as teclas de atalho Ctrl+X. Na sequência, em outra página do documento, o usu-

ário selecionou um segundo parágrafo e, em seguida, utilizou as teclas de atalho 

Ctrl+V. O resultado apresentado em decorrência dessas ações foi a 

A) exclusão do primeiro parágrafo do seu local de origem e a sua inserção antes do segundo 

parágrafo. 

B) exclusão do primeiro parágrafo do seu local de origem e a sua inserção depois do se-

gundo parágrafo. 

C) exclusão do primeiro parágrafo do seu local de origem e a substituição do segundo 

parágrafo pelo conteúdo do primeiro parágrafo. 

D) inserção do primeiro parágrafo antes do segundo parágrafo, sem haver a exclusão do 

primeiro parágrafo. 

E) substituição do segundo parágrafo pelo conteúdo do primeiro parágrafo, sem haver a 

exclusão do primeiro parágrafo. 
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16 – (2019 – PREFEITURA DE CERQUILHO – SP – Operador de Computador) - No 

MS-Word 2016, em português e em sua configuração padrão, considere os se-

guintes ícones, presentes em dois botões, acessados por meio da guia Inserir do 

aplicativo. 

 

Os referidos botões têm como principal função, respectivamente, a inserção de 

 

A) um símbolo; uma equação. 

B) um símbolo; um WordArt. 

C) um SmartArt; um WordArt. 

D) um WordArt; um SmartArt. 

E) uma equação; um símbolo. 

 

MS-EXCEL 

 

17 – (2020 – VALIPREV - SP – Agente Administrativo) – Tem-se a seguinte pla-

nilha, criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão. 

 

 

Com a célula A1 selecionada, assi-

nale a alternativa que apresenta o 

resultado da ação ao pressionar as 

teclas CTRL+Page Down. 

A) É ativada a Planilha2. 

B) A célula ativa passa a ser a A10. 

C) A célula ativa passa a ser a B1. 

D) A célula ativa passa a ser a B10. 

E) A célula ativa passa a ser a D10. 
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18 – (2020 – FITO – Técnico em Gestão) – Um usuário digitou uma planilha por 

meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, e depois selecionou um 

intervalo de células, conforme visto na imagem a seguir. 

 

Após selecionar o intervalo visto na imagem, o usuário clicou com o botão princi-

pal do mouse no ícone . 

A data que será exibida na célula B6, após o clique será: 

A) 01/01/1962 

B) 01/01/1975 

C) 01/01/1983 

D) 01/01/2000 

E) 01/01/2001 

 

19 – (2020 – FITO – Técnico em Gestão) – Considere a planilha a seguir, elabo-

rada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, para responder à 

questão. 

 

A fórmula que, ao ser colocada na célula B4, resultará no valor 3 é 

A) =MAIOR(6;A1:C3) 

B) =MAIOR(A1:C3;6) 

C) =MENOR(3;A1:C3) 

D) =MENOR(A1:C3;3) 

E) =MENOR(A1;C3;3) 
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20 – (2020 – FITO – Técnico em Gestão) – Considere a planilha a seguir, elabo-

rada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, para responder à 

questão. 

 

O valor exibido na célula A4, após esta ser preenchida com a fórmula  

=MÉDIA(A2:C3), será: 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 8 

 

21 – (2020 – EBSERH – Assistente Administrativo) – Tem-se a seguinte planilha 

criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original: 

 

Assinale a alternativa em que as duas funções apresentadas irão produzir o 

mesmo resultado. 

A) =CONT.NÚM(A1:A5) e =CONT.VAZIO(A1:A5) 

B) =SOMA(A1:A5) e =MÉDIA(A1:A5) 

C) =MÁXIMO(A1:A5) e =MAIOR(A1:A5) 

D) =MAIOR(A1:A5;5) e =MÍNIMO(A1:A5) 

E) =MENOR(A1:A5;5) e =MÍNIMO(A1:A5) 
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22 – (2020 – EBSERH – Advogado) – Observe a planilha a seguir, elaborada por 

meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão. 

Assinale a alternativa que apresenta valor exibido na cé-

lula B8, após esta ser preenchida com a seguinte fórmula: 

=CONT.SE(B3:B7;20) 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 

23 – (2020 – PREFEITURA DE SÃO ROQUE – SP – Secretário de Escola) – As célu-

las de uma planilha que está sendo elaborada com o programa MS-Excel 2010, 

em sua configuração padrão, foram preenchidas com os valores mostrados na 

figura a seguir: 

 

Se =CONT.SE(A1:E5;”<2”)+CONT.SE(C1:E5;”>8”) for a fórmula inserida na cé-

lula A6, o valor resultante será 

A) 7. 

B) 6. 

C) 5. 

D) 4. 

E) 3. 
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24 – (2019 – ESEF – SP – Assistente Administrativo) – As células de uma planilha 

que está sendo elaborada com o programa MS-Excel 2010, em sua configuração 

padrão, foram preenchidas conforme mostrado na figura a seguir. 

 

Em seguida, a fórmula =EXT.TEXTO(A1;3;2) foi digitada na célula B1. Continu-

ando, a célula B1 foi selecionada e copiada para as células B2 e B3. Finalmente, 

a fórmula =CONCATENAR(B2;B1;B3) foi digitada na célula B4. O valor obtido em 

B4 será: 

A) casada 

B) comida 

C) mesada 

D) salada 

E) salame 

 

INTERNET 

 

25 – (2020 – PREFEITURA DE SÃO ROQUE – SP – Secretário de Escola) – Assinale 

a alternativa que contém o nome do sistema de documentos disponíveis na In-

ternet no formato de hipertexto que podem ser acessados por meio de um pro-

grama de computador chamado navegador. 

A) Domain Name Service. 

B) File Transfer Protocol. 

C) Internet Service Provider. 

D) Network File System. 

E) World Wide Web.  

 

26 – (2019 – ESEF – SP – Assistente Administrativo) – As células de uma planilha 

que está sendo elaborada com o programa MS-Excel 2010, em sua configuração 

padrão, foram preenchidas conforme mostrado na figura a seguir. 

A) Troia -guerra “software malicioso” 

B) Troia $guerra (software malicioso) 

C) Troia !guerra [software malicioso] 

D) Troia %guerra {software malicioso} 

E) Troia #guerra #software malicioso# 
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27 – (2019 – SEMAE DE PIRACICABA – SP – Escriturário) – Um novo usuário da 

Internet notou que, clicando com o mouse sobre determinadas palavras do texto, 

seria direcionado a outras páginas Web. Assinale a alternativa contendo o nome 

do endereço associado às palavras que permitem o direcionamento para outras 

páginas. 

A) Copyright 

B) Download 

C) Keyword 

D) Hashtag 

E) Hyperlink 

 

CORREIO ELETRÔNICO 

 

28 – (2020 – EBSERH – Assistente Administrativo) – Usando o Microsoft Outlook 

2010, em sua configuração original, um usuário redigiu uma mensagem de cor-

reio eletrônico e a salvou. Por padrão, a mensagem foi armazenada na pasta Ras-

cunhos. No dia seguinte, o usuário abriu essa mensagem e, pronto para enviá-la, 

com todos os campos obrigatórios preenchidos, clicou no botão Enviar. Conside-

rando que a operação ocorreu sem erros, a mensagem ________ na pasta Ras-

cunhos e _________na pasta _________ . 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do 

enunciado. 

A) permanece … foi copiada … Itens enviados 

B) não existe mais … foi gravada … Caixa de Saída 

C) permanece … não existe … Itens enviados 

D) não existe mais … foi gravada … Itens enviados 

E) permanece … não existe … Caixa de Saída 

 

29 – (2019 – PREFEITURA DE OLÍMPIA – SP – Inspetor de Alunos) – Um usuário 

recebeu um e-mail contendo alguns anexos e deseja enviar os mesmos anexos 

para um outro destinatário. 

Assinale a opção que o usuário deve escolher para que, automaticamente, os ane-

xos recebidos já apareçam anexados ao e-mail que deseja enviar ao novo desti-

natário. 

A) Responder. 

B) Responder a Todos. 

C) Anexar. 

D) Encaminhar. 

E) Salvar como rascunho. 
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30 – (2019 – CÂMARA DE MAUÁ – SP – Contador) – Elvis precisa encaminhar uma 

mensagem de correio eletrônico para John, Paul, Ringo e George, que também 

são funcionários de sua empresa. A mensagem que foi preparada e enviada por 

Elvis pelo programa de correio eletrônico instalado em seu computador tinha os 

campos de endereçamento preenchidos como mostrado na figura a seguir: 

 

Paul respondeu a mensagem de Elvis utilizando a opção “Responder para todos” 

de seu programa de correio eletrônico. O número de pessoas que recebeu a res-

posta de Paul foi 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
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GABARITO 

01 E 11 D 21 D 

02 A 12 E 22 A 

03 D 13 A 23 A 

04 D 14 D 24 B 

05 E 15 C 25 E 

06 B 16 E 26 A 

07 A 17 A 27 E 

08 D 18 D 28 D 

09 C 19 B 29 D 

10 C 20 C 30 B 

 

 

ERRATA 

A questão de número 26 apresentada na lista de exercícios está com o enunciado er-

rado. Segue o correto: 

Um usuário da Internet deseja utilizar um site de pesquisa, como o Google ou o 

Bing, para realizar a busca dos sites que contenham a palavra “Troia”. No en-

tanto, deseja receber apenas os resultados que não contenham a palavra 

“guerra” e que contenham a expressão “software malicioso”. A expressão a ser 

digitada no local adequado do site é: 

A) Troia -guerra “software malicioso” 

B) Troia $guerra (software malicioso) 

C) Troia !guerra [software malicioso] 

D) Troia %guerra {software malicioso} 

E) Troia #guerra #software malicioso# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


