Simulado FUB – INFORMÁTICA – DEODATO NETO

01) O resultado apresentado na célula G3 pode ter sido obtido mediante a execução da seguinte sequência de
operações: selecionar a célula G3; digitar a fórmula =SE(E3<$E$12;$G$11;SE(E3<$E$13;$G$12;$G$13));
pressionar a tecla ENTER. ENAP.

02) A transferência de arquivos para pendrives constitui uma forma segura de se realizar becape,
uma vez que esses equipamentos não são suscetíveis a malwares. TRT-DF
03) O vírus de computador é assim denominado em virtude de diversas analogias poderem ser
feitas entre esse tipo de vírus e os vírus orgânicos.
04) Os programas, documentos ou mensagens passíveis de causar prejuízos aos sistemas podem
ser incluídos na categoria de malwares, que podem ser divididos em três subgrupos: vírus
propriamente ditos, worms e trojans ou cavalos de troia.
05) Para se acessar a intranet de uma empresa que utilize proxy via browser, é necessário
configurar manualmente o servidor de proxy e digitar o endereço IP da intranet, pois os browsers
não aceitam DNS para servidores proxy.
06) Para se fazer a restauração dos dados de uma cópia de segurança de arquivo que se
encontre em volume NTFS, é recomendável utilizar volume NTFS que tenha a mesma versão
daquele utilizado na feitura da cópia de segurança.
07) Firewall e antispyware são ferramentas de segurança que apresentam funcionalidades
idênticas, contudo um deles é software livre (com licença de uso gratuita), e o outro é proprietário
(com licença de uso obtida mediante pagamento).
08) O princípio do não repúdio diz respeito à garantia de que os dados só serão acessados por
pessoas autorizadas, que normalmente são detentoras de logins e(ou) senhas que lhes concedem
esses direitos de acesso.
09) No Microsoft Excel, é possível a formatação condicional a partir de determinadas regras
definidas pelo usuário, tendo como exemplo a alteração da cor de uma fonte ou da cor de fundo
de uma célula, caso o valor nesta inserido atenda a uma regra previamente definida pelo usuário.
10) A correta instalação, configuração e atualização periódica de antivírus, firewall e antispams
é suficiente e eficiente para se combater a engenharia social, muito presente e perigosa para os
usuários de redes sociais.
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11) No Word, a inserção de cabeçalho ou rodapé em um documento faz que todas as páginas do
documento tenham os mesmos dados constantes nesses campos. Para que uma página possa
receber outro tipo de cabeçalho, a configuração de seções diferentes deve ser feita anteriormente.
12) No Word, a opção de quebra de seção do tipo contínua, ao ser acionada, faz que o cursor seja
deslocado para a página seguinte e uma nova seção seja criada.
13) O Painel de Controle do Windows dá acesso a opções como, por exemplo, instalar e desinstalar
programas, que é a ferramenta de uso recomendado para se instalar ou remover um programa
adequadamente.
14) Quando um documento assinado digitalmente sofre algum tipo de alteração,
automaticamente a assinatura digital vinculada ao documento torna-se inválida.
15) A partir da funcionalidade Atingir Meta do menu Ferramentas do BrOffice Calc 3.3.4, o usuário
pode resolver uma equação com uma variável, o que permite aplicar o resultado e o valor de
destino diretamente dentro de uma célula.
16) Uma desvantagem da opção Restauração do Sistema, do Windows 7, é que ela afeta os
arquivos pessoais — a exemplo de email, documentos ou fotos — que tenham sido modificados ou
criados entre o ponto de restauração e a data da recuperação.
17) No Microsoft Internet Explorer 11, os recursos Proteção contra Rastreamento e Do Not Track
permitem que o usuário proteja sua privacidade ao limitar as informações que podem ser coletadas
por terceiros a partir de sua navegação, e que expresse suas preferências de privacidade para os
sítios que visite
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