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COMENTÁRIO INFORMÁTICA  
PROVA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO-RN 

Caros alunos, neste domingo, 12 de SETEMBRO DE 2021, foi aplicada pela IBFC a 

prova do concurso da Prefeitura de São Gonçalo, para vários cargos, dessa forma, 

segue os comentários para esclarecimentos das questões e para possíveis recursos.  

No geral, a prova foi fácil e abordamos praticamente todos os assuntos em nosso 

curso do IAP Cursos e resolvemos questões semelhantes. 

Acredito que os acertos serão em torno de 95%.   Vamos aos comentários …. 

 31) Leia atentamente a frase a seguir: 

As extensões de arquivos são _____ que designam seu _____ e principalmente a função que 

desempenham no computador. Umas das extensões utilizadas para arquivos de imagens é a 

_____ que consiste em pixels dentro de uma grade retangular. 

Assinale a alternativa correta que preencha correta e respectivamente as lacunas. 

a) sufixos / formato / BMP 

b) números / princípio / JPEG 

c) caracteres especiais / formato / JPEG 

d) símbolos / formato / DLL 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção A. Certo. 

Extensões são sufixo que designam os formatos dos arquivos.  Extensões de imagem são: 
BMP, GIF, TIF, PNG, JPG(JPEG). Opção A. 

32) Leia atentamente a frase abaixo: 

“Os dispositivos desta topologia são conectados em série formando um circuito fechado. Os 

dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até atingir o seu destino”. 

Assinale a alternativa correta para qual 

topologia possui tais características: 

a) Anel 

b) Barramento 

c) Cisco 

d) Eclipse 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção A. Certo. 

A topologia descrita é anel que utiliza a arquitetura token ring da IBM. 
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33) Organizar o espaço em disco, eliminar fragmentos de arquivos e alocar os arquivos 

mais usados na região de acesso mais rápido do disco, são características de uma das 

ferramentas do Windows. Assinale a alternativa correta sobre qual ferramenta do 

Windows 10, idioma Português, configuração padrão possui tais recursos. 

a) Windows Defender 

b) Desfragmentador de disco 

c) Windows Allocation 

d) Prompt do DOS 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção B. Certo. (com ressalva) 

A ferramenta descrita no enunciador que reorganiza os arquivos em disco e o acesso ao disco 

pelo Windows vai ficar mais rápido, e que está presente no grupo Ferramentas 

Administrativas do Windows 10  é o DESFRAGMENTAR E OTIMIZAR UNIDADES :  

. É perceptível que houve um erro de nomenclatura da 

ferramenta descrita. O aluno que se sentiu prejudicado, pode tentar recurso alegando que tal 

ferramenta possui outra nomenclatura no Windows 10, por isso, levou o aluno a incorrer em 

erro, ou que não existe tal ferramenta com esse nome no Windows 10. 

34) Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir: 

Coluna1    Coluna2 

I. Hardware interno  A. Processador 

II. Hardware externo  B. Pen drive 

C. Impressora 

D. Memória RAM 

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as colunas 1 e 2: 

a) I-B, I-D, II-A, II-C 

b) I-C, II-A, II-B, II-D 

c) I-A, I-D, II-B, II-C 

d) I-A, I-B, II-C, II-D 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção C. CERTO. 

Fazem parte do sistema central: placa mãe(e seus barramentos), processador, chipset, mem. 

RAM, mem. ROM. Logo I-, ID. 

Os componentes externos, são aqueles que ligam o chipset ao barramentos externos como 

periféricos e memória auxiliares. Logo, II-B, II-C 

 

35) Sobre Microsoft Excel 365, idioma Português, configuração padrão, assinale a 

alternativa correta para qual função verifica se uma condição foi satisfeita, e retorna 

um valor se for VERDADEIRA e retorna um outro valor se for FALSA: 
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a) SENÃODISP 

b) SEERRO 

c) VERDADEIRO 

d) SE 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção D. CERTO. 

A função descrita no enunciado é a função SE(), cuja sintaxe e 
=SE(TESTE_LOGICO;VERDADEIRO;FALSO).  

 

36) Considere a tabela a seguir: 

 
Assinale a alternativa correta sobre qual fórmula do Microsoft Excel 365, idioma 

Português, configuração padrão, contempla a média de gastos mensais com despesas 

de 

fretes com base em 12 (doze) meses: 

a) =(B2+B3+B4+B5+B6+B7+D2+D3+D4+D5+D6+D7)/6 

b) =MÉDIA(B2:B7;D2:D7) 

c) =SOMA(A2:A7;C2:C7)/12 

d) =CONT.NÚM(A2:A7;C2:C7)/12 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção B. CERTO. 

A média refere-se às células de duas colunas alternadas são elas: Valor do frete de B2:B7 e 
(;)  de D2:D7 totalizando 12 células, logo a média corretamente descrita é da opção B. 

37) Carolina está finalizando o relatório mensal de ocorrências, e precisa inserir um 

sumário automático no Microsoft Word 365, idioma Português, configuração padrão. 

Assinale a alternativa correta sobre qual menu encontra-se disponível está 

funcionalidade: 

a) Exibir 

b) Revisão 

c) Referências 

d) Design 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção C. CERTO. 

As opções Sumário, Nota de rodapé, citação e bibliografia são acessíveis pela guia 
Referências. 
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 38) Paulo está revisando o relatório de não conformidades de seu departamento 

utilizando o Microsoft Word 365, idioma Português, configuração padrão e precisa 

formatar todas as palavras TRÂNSITO em negrito. Assinale a alternativa correta 

sobre qual atalho de teclado permitirá Paulo formatar a palavra em negrito: 

a) Ctrl + N 

b) Ctrl + I 

c) Ctrl + S 

d) Fn + B 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção A. CERTO. 

O atalho para formatação em negrito no Word é CTRL+N.   Ctrl+I é 

itálico e Ctrl+S é sublinhado.  

 

 

39) Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão, 

assinale a alternativa correta sobre qual combinação de teclas exibe a propriedade do 

item selecionado: 

a) Alt + F8 

b) Alt + Enter 

c) Alt + Esc 

d) Alt + Tab 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção B. CERTO. 

Ao seleciona um arquivo ou uma pasta é pressionar o atalho ALT+ENTER, será exibida a 

caixa de diálogo de propriedades do item selecionado. Equivale a clicar com o botão diretio 

do mouse sobre um arquivo e na lista de opções clicar em propriedades.  Os atalhos Alt+esc 

e alt+tab permitem alternar entre janelas no Windows.  Veja abaixo a caixa de diálogo de 

propriedade do nosso comentário. 
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40) Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, configuração padrão, 

assinale a 

alternativa correta sobre qual combinação de teclas permite bloquear o computador 

ou mudar de conta: 

a) Tecla logotipo do Windows + L 

b) Tecla logotipo do Windows + B 

c) Tecla logotipo do Windows + P 

d) Tecla logotipo do Windows + X 

COMENTÁRIOS: Gabarito Oficial Preliminar: Opção A. CERTO. 

Para bloquear o Windows no perfil do usuário no Windows 10, pode-se utilizar o atalho 

WIN+L ou no menu Iniciar do Windows 10, no ícone do seu perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caro aluno, espero que esses comentários possam de ajudá-lo de alguma forma.  Que Deus te abençoe com toda 

sorte de bênçãos, inclusive a de um cargo público. 

Saudações concurseiras a você que acredita e NUNCA desiste do seu objetivo! 

Franklin Felipe – Nat-14-Setembro-2mil21. 

profranklin@gmail.com  -    Insta: proffranklinfelipe –  

  


