
 
 

Microsoft Word 2010  2º 
Matéria Nome Semestre 

 

1) O formato padrão dos arquivos gerados pelo Word 

2010 é: 

a) txt 

b) docx 

c) xls 

d) HTML 

e) doc 

2) O modo de exibição de um documento no qual são 

exibidos o cabeçalho e o rodapé e no qual o documento 

é visualizado na forma como será impresso é: 

a) Normal; 

b) Layout da Web 

c) Layout de Impressão 

d) Estrutura de Tópicos 

e) Documento Mestre 

3) O processador de texto Word do Microsoft Office 

permite o alinhamento dos parágrafos à direita e à 

esquerda simultaneamente através da opção:  

a) centralizar ou justificar 

b) centralizar, apenas 

c) justificar, apenas 

d) alinhar na horizontal, apenas 

e) recuar à direita e à esquerda, apenas 

4) O Word não permite salvar os documentos como: 

a) versões anteriores do Word 

b) arquivo do WordPerfect 

c) arquivo do Works 

d) modelo do Word 

e) figura.  

5) O Word não permite salvar os documentos como  

a) texto MS-DOS; 

b) texto em Unicode; 

c) Rich Text Format (RTF); 

d) Slides; 

e) somente texto. 

6) O Word não permite salvar os documentos como:  

a) somente texto com quebras de linha; 

b) HTML; 

c) banco de dados; 

d) texto MS-DOS com quebras de linha; 

e) texto com layout.  

 

7) A criação de um arquivo, a partir de um documento 

digitado no Word 2010, é realizado através da aba 

denominada: 

a) Novo 

b) Editar 

c) Arquivo 

d) Salvar tudo 

e) Salvar como 

 

8) A opção “Marcadores e Numeração” da aba inicial do 

Word 2010: 

a) oculta os marcadores da régua horizontal da tela; 

b) oculta os marcadores da régua vertical da tela; 

c) adiciona marcadores a parágrafos selecionados de um 
documento; 

d) insere cabeçalho num documento; 

e) insere números nas páginas de um documento. 

  

9) Ao inserir na tela do Word 2010, os campos para 

digitar cabeçalhos e rodapés, o documento passará a 

ser exibido no modo: 

a) Normal; 

b) Tópicos; 

c) Layout de impressão; 

d) Documento mestre; 

e) Tela inteira.  

 

10) Ao realizar uma impressão a partir do comando 

Imprimir no menu Arquivo, podemos ter a alternativa de 

imprimir um conjunto de páginas. Neste caso, se 

quisermos imprimir as páginas 3, 4 e de 6 a 9, a sintaxe a 

ser utilizada é: 

a) 3,4,6:9 

b) 3,4,6-9 

c) 3;4;6:9 

d) 3:4:6-9 

e) 3:4:6-9 

 

11) Arial, Times New Roman e Courier são exemplos de 

estilos de: 

a) Fonte; 

b) Seção; 

c) Arquivo; 



d) Parágrafo.  

 

12) Com o Word, é possível não utilizar o mouse para a 

maioria das operações, inclusive selecionar e se 

movimentar pelo texto, assinale a alternativa correta 

quanto à utilização dos procedimentos de seleção e 

movimentação através do texto: 

a) Com o ponto de inserção no meio de uma palavra, basta 
pressionar a tecla F8 uma única vez para selecionar a 
palavra em questão; 

b) Pressionando CTRL + à (seta à direita), o ponto de 
inserção se movimentará uma frase adiante; 

c) Pressionando CTRL + SHIFT + ← (seta à esquerda), no 
final de uma palavra, será selecionada a palavra inteira 
anterior à posição do ponto de inserção; 

d) Para selecionar uma linha inteira, posicione o ponto de 
inserção no início da linha e pressione SHIFT + HOME. 

 

13) Com relação ao Word :  

I. Existem botões para copiar, colar e recortar texto.  

II. Uma das funções do Word é a opção Localizar, na 

barra de ferramentas “Edição”.  

III. Caso a opção Caps Lock esteja acionada, se o 

usuário digitar as teclas b, o, m, aparecerá BOM, em 

letras maiúsculas.  

IV. Para se incluir figuras, utiliza-se a opção: Inserir >  

Imagem.  

V. Para se aplicar uma formatação a um texto pode-se 

usar a opção fonte, na aba inicial. 

De acordo com os itens acima, marque a opção correta: 

a) Os itens I e II estão errados 

b) Os itens II e V estão errados 

c) Os itens IV e V estão errados 

d) Todos estão errados 

e) Todos estão corretos  

 

14) Considerando que você está editando um texto no 

MS Word, versão português, assinale a opção que indica 

o resultado correto para o comando mencionado.  

a) Ctrl+T faz a transferência do texto para um arquivo a ser 
especificado 

b) Ctrl+I abre a janela Imprimir 

c) Alt+E abre o menu de Exibir 

d) Alt+A exibe o menu de Ajuda 

e) Ctrl+Z desfaz a última digitação.  

 

15) Depois de terminado um texto no Word, João decide 

imprimir apenas a sua segunda página. Para fazer isso, 

ele precisa:  

a) visualizar a impressão e pressionar o ícone da impressora 
na barra de ferramentas; 

b) mover o cursor para o início do texto e pressionar o ícone 
da impressora na barra de ferramentas; 

c) mover o cursor para o início do texto e selecionar imprimir 
página atual no menu arquivo; 

d) mover o cursor para a segunda página do texto e 
selecionar imprimir página atual na aba Arquivo; 

e) entrar no menu arquivo e selecionar imprimir todos.  

 

16) Enquanto relê um documento preparado no Word, 

João seleciona todo o texto para alterar o tipo de fonte 

utilizado. No entanto, exclui toda a seleção 

acidentalmente. Para não perder todo o texto, ele pode 

clicar em:  

a) Formatar o texto; 

b) Inserir arquivo; 

c) Desfazer Limpar; 

d) Refazer a ação; 

e) Exibir layout de página. 

17) Estando um texto selecionado podemos fazer, 

exceto:  

a) usar a tecla DEL para remover o texto; 

b) arrastar o texto selecionado até uma nova posição no 
documento; 

c) copiar o texto usando CTRL+C; 

d) recortar o texto usando CTRL+V; 

e) usar o botão direito para acessar o menu de atalho 
(rápido) para o texto selecionado.  

 

18) Indique a afirmação correta no Word 2010:  

a) para selecionar qualquer extensão do texto, dê um clique 
à sua esquerda; 

b) se a palavra foi apagada por engano, clique no botão 
desfazer para restaurá-la; 

c) para apagar um caractere à esquerda do cursor pressione 
a tecla DELETE; 

d) se deseja selecionar uma palavra dê um clique sobre ela.  

e) para selecionar um documento inteiro, clique três vezes 
sobre ele.  

 

19) Indique a configuração que não pode ser feita 

através da aba “Inicial” > Barra de Ferramentas “Fonte” 

do Microsoft Word 2010: 

a) Espaçamento explícito entre linhas; 

b) Fonte de letra; 

c) Alterar maiúsculas e minúsculas; 

d) Tamanho de letra.  

 

20) Indique a opção que define corretamente a utilidade 

de "Layout da Página > Colunas" do Microsoft Word 

2010:  



a) Dimensionar células de tabelas criadas no Word; 

b) Definir o número de colunas em que textos serão 
apresentados; 

c) Dispor um texto em direção vertical; 

d) Converter texto em tabelas. 

 

21) João está preparando um documento no Word num 

computador sem mouse. Para imprimir o texto, as teclas 

que João deve pressionar, simultaneamente, são:  

a) Ctrl + Alt + Del 

b) Ctrl + P 

c) Ctrl + S 

d) Alt + Shift + B 

e) Shift + F1 

 

22) João percebe que sempre que digita (c) num texto no 

seu computador, o Word substitui estes caracteres por 

©. Para evitar que isto aconteça, João deve:  

a) alterar as Configurações Regionais no Painel de Controle 
do Windows; 

b) mudar o idioma utilizado na correção ortográfica; 

c) formatar o Estilo empregado no texto; 

d) alterar as opções de Autocorreção do Word; 

e) inserir novas configurações de Ortografia e gramática. 

 

23) João quer escrever um texto em que todos os 

parágrafos tenham um recuo de 1 cm na primeira linha. 

Com o texto todo selecionado, ele deve:  

a) configurar a página; 

b) exibir régua; 

c) exibir layout da página; 

d) inserir quebra de coluna; 

e) formatar parágrafo. 

 

24) Maria acaba de preparar um texto no Word e se 

esquece de salvá-lo. Acidentalmente, tenta fechar o 

Word. Seu texto: 

a) será impresso; 

b) será perdido imediatamente; 

c) poderá ser salvo ainda; 

d) será renomeado; 

e) aparecerá na visualização de impressão. 

 

25) Maria prepara uma tabela no Word 2010, mas a tabela 

é maior que a largura da página. Ela decide então alterar 

a orientação do papel para o tipo paisagem. A sequência 

mais adequada para isto é:  

a) Formatar / Largura da Página / opção Paisagem; 

b) Exibir / Layout da página; 

c) Arquivo / Visualizar Impressão / Imprimir; 

d) Layout da Página / Orientação / Paisagem; 

e) Arquivo / Configurar Página / opção Paisagem 

 

26) Maria preparou uma carta no Word e deseja destacar 

um parágrafo inteiro utilizando o recurso de negrito. 

Para isto, ela precisa entrar na aba “Página Inicial” e 

escolher uma opção da barra de ferramentas: 

a) Parágrafo 

b) Fonte 

c) Colunas 

d) Maiúsculas e minúsculas 

e) Galeria de estilos. 

 

27) Maria quer colar na carta que está escrevendo no 

Word um trecho de outro arquivo. Ela abre o outro 

arquivo, seleciona o trecho e o copia. Quando ela cola o 

trecho na carta, no entanto, ele aparece com uma 

formatação totalmente diferente da carta original. A 

forma menos trabalhosa de aproveitar esse trecho é:  

a) formatar o novo trecho de acordo com a carta original; 

b) usar a opção colar especial / texto formatado; 

c) usar a opção colar especial / texto não formatado; 

d) usar a opção janela / organizar tudo; 

e) digitar tudo novamente. 

 

28) Marque a alternativa inexistente considerando a 

Barra de Ferramentas “Parágrafo” do Microsoft Word 

2010: 

a) Alinhamento Centralizado de Texto; 

b) Tamanho explícito do espaço entre a margem do 
documento e a primeira letra da primeira linha digitada 

c) Tamanho explícito do espaço horizontal entre caracteres 
de uma linha 

d) Tamanho explícito do espaço vertical entre linhas de um 
texto. 

 

29) Na decisão de como escolher o método de 

compartilhar informações entre aplicativos do MS Office  

e caso, desejando obter uma cópia das informações, 

você queira possibilitar que os usuários saltem do seu 

arquivo on-line, para outros arquivos on-line, com um 

único clique, então utiliza o(s): 

a) recurso de Edição arrastar-e-soltar; 

b) comando Inserir um objeto; 

c) comando criar um hyperlink; 

d) comando criar um vínculo; 

e) comandos Mover ou Copiar e Colar. 

 



30) Na impressão de diversas cópias de documentos 

com várias páginas, o comando agrupar serve para:  

a) agrupar as páginas segundo seus números; 

b) agrupar as páginas por documento; 

c) imprimir as páginas pares; 

d) imprimir as páginas impares.  

 

31) Não é um dos botões disponíveis na aba “Cabeçalho 

e Rodapé” do Word 

a) Inserir número de página 

b) Inserir quebra de página 

c) Fechar 

d) Mostrar anterior 

e) Mostrar próximo.  

 

32) No editor de texto Word, considere um texto com 

vários parágrafos, cada um com várias linhas e sem 

nenhuma formatação inicial. Após clicar sobre uma 

palavra de um parágrafo qualquer e, em seguida, clicar 

no botão Centralizar, é correto afirmar que  

a) apenas a palavra que recebeu o clique ficará centralizada 

b) todo o texto ficará centralizado 

c) apenas a linha que contém a palavra que recebeu o clique 
ficará centralizada 

d) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique 
ficará centralizado 

e) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique 
não ficará centralizado, porque, para que isto acontecesse, 
todo o parágrafo deveria ter sido selecionado.  

 

33) No editor de textos Word, considere um texto com 

vários parágrafos e sem nenhuma formatação inicial. 

Após dar um clique triplo sobre qualquer palavra de um 

parágrafo qualquer e, em seguida, clicar no botão 

Negrito e, finalmente, no botão Itálico, é correto afirmar 

que :  

a) apenas a palavra que recebeu o clique triplo ficará com 
formatação Negrito e Itálico 

b) todo o texto ficará com formatação Negrito e Itálico 

c) todo o texto ficará com formatação Itálico 

d) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique 
triplo ficará com formatação apenas Itálico 

e) o parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique 
triplo ficará com formatação Negrito e Itálico. 

 

34) Na aba Inicial, barra de ferramentas “Parágrafo” do 

Word 2010 temos o item “Espaçamento de Linha e 

Parágrafo”. Este item não permite controlar o/a:  

a) controle de hifenização; 

b) recuo em relação à margem esquerda; 

c) expande ou condensa a distancia entre os caracteres; 

d) quantidade de espaço a ser mantida antes do referido 
parágrafo; 

e) quantidade de espaço vertical entre linhas do texto do 
referido parágrafo. 

 

35) Na aba Inicial, barra de ferramentas “Fonte” do Word 

2010 temos o item “Caixa de Diálogo Fonte”. Dentro dela 

encontramos o item “Posição”. Este item permite 

controlar o(a): 

a) recuo em relação à margem esquerda; 

b) posição do texto em relação à linha de base; 

c) expande ou condensa a distancia entre os caracteres; 

d) quantidade de espaço a ser mantida antes do referido 
parágrafo; 

e) quantidade de espaço vertical entre linhas do texto do 
referido parágrafo. 

 

36) Uma linha órfã ocorre quando:  

a) a primeira linha de um parágrafo fica sozinha no fim de 
uma página 

b) quando a última linha de um parágrafo fica sozinha no 
inicio de uma página 

c) quando uma linha fica sozinha em uma página 

d) quando uma linha fica sozinha em uma seção 

e) quando uma linha fica sozinha em um documento. 

 

37) No menu Formatar/Parágrafo do Word temos o item 

Espaçamento. Sobre este não podemos afirmar que:  

a) o Espaçamento / Antes define a quantidade de espaço a 
ser mantida antes do referido parágrafo 

b) o Espaçamento / Depois define a quantidade de espaço a 
ser mantida após do referido parágrafo 

c) o Espaçamento / Entre linhas define a quantidade de 
espaço vertical entre linhas do texto do referido parágrafo 

d) o Espaçamento / Entre linhas pode ser Simples, 1,5 linha, 
duplo, pelo menos, exatamente ou múltiplos 

e) o Espaçamento pode ser aplicado somente às linhas 
selecionadas de um parágrafo. 

 

38) No menu Formatar/Parágrafo do Word temos o item 

“Recuo Especial”. Sobre este não podemos afirmar que:  

a) controla o recuo da primeira linha do parágrafo 

b) pode ser apenas Primeira linha ou Deslocamento 

c) na opção Normal temos o mesmo recuo na 1ª e 2ª linhas 

d) na opção Primeira linha temos que a 1ª linha fica mais à 
direita que a 2a linha 

e) na opção Deslocamento temos que da 2ª linha em diante 
ficam mais à direita que a 1ª linha. 

 

39) No Microsoft Word 2003 um documento pode ser 

exibido na tela nos seguintes modos, exceto: 



a) layout da web 

b) layout de impressão 

c) layout de texto 

d) layout de leitura 

e) estrutura de tópicos 

 

40) No Word 2010, a opção de classificar uma lista de 

texto se encontra em que barra de ferramentas? 

a) Editar 

b) Formatar 

c) Ferramentas 

d) Parágrafo 

e) Exibir 

 

41) No programa Word, o recurso que alinha os 

parágrafos, igualmente à esquerda e à direita, dando ao 

documento uma aparência de ordem, denomina-se:  

a) alinhar 

b) justificar 

c) estilos 

d) satélite 

e) recuo 

 

42) No Word, utilizamos uma série de recursos para 

facilitar a digitação, como AutoCorreção, Maiúsculas e 

Minúsculas, Auto Texto, entre outros. Além de possuir 

recursos extras que não trabalham diretamente com o 

texto. Assinale na listagem abaixo, qual a opção que 

contém um recurso que NÃO pertence ao Word: 

a) Ortografia e Gramática 

b) Mala Direta 

c) Inserir comentários 

d) Auto Filtro. 

  

43) No Word os documentos possuem a extensão: 

a) doc e docx 

b) dot e doc 

c) wpd e docx 

d) wpt e ppt 

e) doc e ppt 

 

44) No Word, a aba que nos permite definir que 

desejamos ter a numeração de linhas do documento é: 

a) Editar 

b) Página Inicial 

c) Layout da Página 

d) Exibição 

e) Revisão. 

 

45) No Word 2010, para alterar a caixa de um texto 

selecionado, ou seja, trocar de maiúsculas para 

minúsculas ou vice-versa, utilizando o teclado, deve-se 

pressionar, em conjunto, as teclas 

a) SHIFT e F5 

b) Ctrl e F3 

c) Ctrl e + 

d) Ctrl e = 

e) Shift e F3  

 

46) No Word, para iniciar uma nova seção na mesma 

página deveremos inserir uma Quebra de Seção: 

a) Próxima página 

b) Contínua 

c) Páginas pares 

d) Páginas ímpares 

e) Automática. 

 

47) Para iniciar uma nova seção na próxima página de 

número impar deveremos inserir uma Quebra de Seção: 

a) Próxima página 

b) Contínua 

c) Páginas pares 

d) Páginas ímpares 

e) Automática. 

 

48) No Word, para que possamos elaborar um 

documento onde iremos fazer a impressão frente/verso 

devemos configurar em: 

a) Layout de Página/Margens/Espelhadas 

b) Inserir/Parágrafo/Margens espelho 

c) Exibir/Layout de impressão 

d) Exibir/Cabeçalho e rodapé 

e) Exibição/Autoformatação. 

 

49) No Word 2010, para que possamos elaborar um 

documento onde teremos cabeçalhos e rodapés 

diferentes na primeira página devemos configurar em: 

a) Arquivo / Configurar página 

b) Inserir / Cabeçalho ou Rodapé / Editar Cabeçalho 

c) Exibição / Layout de impressão 

d) Exibição / Cabeçalho e rodapé 

e) Layout da Página / Autoformatação. 

 



50) No Word, para se salvar o documento aberto com um 

nome diferente do nome em uso, deve-se utilizar a 

opção: 

a) Alterar Nome na aba Arquivo 

b) Alterar Nome na aba Página Inicial 

c) Salvar Como na aba Arquivo 

d) Salvar Como na aba Página Inicial 

 

51) No Word, podemos inserir objetos gerados por 

outros SOFTWARES. Quando inserimos um objeto 

gerado por um outro SOFTWARE e desejamos que este 

objeto receba as atualizações realizadas no arquivo 

original devemos inseri-lo: 

a) vinculado 

b) incorporado 

c) com assistente 

d) pelo menu Inserir/Figura 

e) pelo menu Inserir/Campo. 

 

52) O produto integrado Microsoft Office 2010 completo, 

para microcomputadores PC, é ideal para o trabalho 

conjunto de: 

a) textos, gráficos, planilhas, banco de dados, correio e 
editoração eletrônica 

b) textos e gráficos, apenas 

c) textos, planilhas e banco de dados, apenas 

d) textos, planilhas, apresentações e editoração eletrônica, 
apenas 

e) textos, apresentações, planilhas, banco de dados e 
correio eletrônico, apenas 

 

53) Observe a barra de acesso rápido, que contém 

alguns atalhos básicos quando se está utilizando o 

Word 2010 (tais como salvar, refazer, desfazer, entre 

outros). Onde está localizada a barra de acesso rápido? 

a) Dentro da aba Página Inicial 

b) Dentro da aba Arquivo 

c) Lado superior esquerdo 

d) Na barra de título 

e) Exibição. 

 

54) Para exibir a barra de ferramentas de formatação de 

texto no Word 2010, deve-se entrar em: 

a) Aba Página Inicial 

b) Exibir / Barra de Ferramentas / Formatação 

c) Ferramentas / Exibir / Ferramentas 

d) Exibição / Fonte e Parágrafo 

e) Formatar / Fonte e Parágrafo  

 

55) Para que uma palavra seja impressa em negrito no 

Word:  

a) selecione a palavra dando um clique sobre ela e 
pressione a tecla N 

b) selecione a palavra dando dois cliques sobre ela e 
pressione a tecla N 

c) coloque o cursor à esquerda da palavra, dê um clique e 
tecle N e Backspace 

d) coloque o cursor à esquerda da palavra, tecle N e 
DELETE 

e) nenhuma das anteriores 

 

56) Quais teclas de atalho podem ser utilizadas para 

imprimir um documento do Word ? 

a) Ctrl + x 

b) Ctrl + a 

c) Ctrl + p 

d) Ctrl + s 

 

57) Qual a categoria do programa Microsoft Word? 

a) Editor de Texto 

b) Planilha de Cálculos 

c) Processador de Texto 

d) Gerenciador de Banco de dados 

 

58) Qual o comando do Word que escreve uma 

informação no topo e na base da página para que se 

repita em todas as páginas?  

a) Cabeçalho e Rodapé 

b) Cabeçalho padrão 

c) Auto Texto 

d) Nota de Rodapé 

e) Rodapé e Cabeçalho 

 

59) Quando um índice analítico é criado em um 

documento, o Microsoft Word pesquisa em todo o 

documento pelas sentenças que serão inseridas no 

índice com referências aos números de página onde 

estas se encontram no documento. A pesquisa é 

baseada no seguinte padrão: 

a) fonte 

b) estilo 

c) numeração 

d) tabulação 

 

60) Quando um trecho de documento é formatado em 

mais de uma coluna, o Microsoft Word insere 

automaticamente, no início e fim do trecho formatado, 

quebras de: 



a) estilo 

b) seção 

c) página 

d) tabulação. 

 

61) Quanto às teclas de Atalho utilizadas no Word em 

Português, podemos afirmar que:  

a) CTRL+J alinha o texto somente à direita da página 

b) Para selecionar o texto todo do documento, deve-se usar 
CTRL+A 

c) CTRL+B salva o documento do Word na mesma cópia 
previamente gravada 

d) CTRL+P imprime automaticamente o documento ativo 
sem questionar. 

 

62) Sobre o comando Ortografia e gramática, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) É acionado pela tecla F7 ou no menu Ferramentas 

b) Corrige palavras, mas também apresenta correção de 
concordância e regência 

c) É permitido adicionar novas palavras ao Dicionário 

d) As palavras consideradas desconhecidas ao dicionário 
são sublinhadas com uma linha ondulada verde, e os erros 
de concordância apresentam uma linha vermelha, tornando 
possível a correção com apenas um clique no botão auxiliar 
do mouse. 

 

63) Sobre o Microsoft Word 2010 podemos afirmar 

corretamente que: 

a) faz correção ortográfica automática 

b) permite voltar apenas as 20 últimas operações feitas 

c) através da régua horizontal podemos alterar recuos 

d) não podemos criar atalhos de teclado, pois já fazem parte 
do Word 

e) no modo normal são mostrados o cabeçalho e o rodapé. 

 

64) Sobre o Word 2010 em seu menu Arquivo, não é 

correto afirmar que a opção:  

a) Fechar: fecha o documento ativo 

b) Layout da Página: permite definir o tipo de papel, 
margens, orientação entre outras coisas 

c) Sair: fecha todos os documentos ativos ou não 

d) Imprimir: permite selecionar a impressora, páginas a 
imprimir entre outras opções 

e) Últimos Arquivos: permite abrir os últimos arquivos 
abertos anteriormente pelo Word 

 

65) Sobre o Word não é correto afirmar que:  

a) a opção Barras de Ferramentas no menu Exibir permite 
ativar/desativar as barras de ferramentas disponíveis no 
Word 

b) a opção Régua na aba Exibição permite ativar/desativar a 
apresentação da régua; 

c) a opção Estrutura de Tópicos na aba Exibição permite 
ativar/desativar a apresentação da Estrutura do Documento, 
ela irá permitir ao usuário navegar pelo documento; 

d) a opção Cabeçalho e Rodapé na aba Inserir permite 
adicionar ou editar o texto que aparece na parte superior e 
inferior de cada página do documento 

e) A opção Notas na aba Referências insere as notas de 
rodapé e de fim.  

 

66) Sobre o Word, não é correto afirmar que a opção: 

a) Símbolo na aba Inserir permite inserir símbolos 
disponíveis ou não no teclado; 

b) Quebra na aba Inserir permite quebrar palavras ao meio 
observando critérios de ortografia 

c) Figura na aba Inserir permite inserir figuras geradas por 
outros softwares; 

d) Hyperlink na aba Inserir permite inserir chamadas para 
arquivos gerados por outros softwares; 

e) Hyperlink na aba Inserir permite inserir chamadas para 
URLs (documentos encontrados na internet), esta opção 
também pode ser acionada pelas teclas Ctrl e K acionadas 
simultaneamente. 

 

67) Sobre o Word, não é correto afirmar que a opção:  

a) Régua na aba Inserir permite inserir as réguas horizontal 
e vertical no documento; 

b) Quebra de Página na aba Inserir permite inserir quebras 
de página no texto; 

c) Números de Página na aba Inserir permite inserir 
numeração automática das páginas; 

d) Data e Hora na aba Inserir permite inserir data e hora no 
formato escolhido no ponto de inserção; 

e) AutoTexto na aba Inserir / Partes Rápidas permite 
criar/inserir uma entrada de AutoTexto, estas entradas 
permitem agilizar a introdução de textos padronizados 

 

68) Sobre o Word, não é correto afirmar que a opção:  

a) Indicadores na aba Inserir permite inserir indicadores que 
podem ser usados para marcar textos, gráficos ou outros 
objetos no documento; 

b) Objeto no menu Inserir permite inserir planilhas do Excel; 

c) Objeto no menu Inserir permite inserir músicas no 
documento; 

d) Objeto no menu Inserir permite inserir documentos de 
imagem; 

e) Objeto no menu Inserir permite inserir Tabelas do Word. 

 

69) Sobre os comandos Salvar e Salvar Como, assinale a 

alternativa FALSA: 



a) O Salvar Como e o Salvar são idênticos na primeira 
gravação do arquivo; 

b) Salvar Como cria um novo arquivo sempre que é 
acionado 

c) A tecla de atalho para Salvar Como é CTRL+C 

d) Salvar apenas grava as modificações no mesmo nome de 
arquivo anterior 

 

70) Sobre seleção de texto não é correto afirmar que:  

a) posicionar o mouse no início de uma linha, de forma a 
aparecer uma seta para a direita e dar um click irá selecionar 
o texto de toda a linha 

b) um clique com o botão esquerdo do mouse em uma 
posição qualquer do documento e arrastar o mouse 
segurando este mesmo botão, provoca a seleção de todo o 
texto entre as posições inicial e final 

c) estando o cursor em uma posição qualquer do texto, se 
mantermos a tecla SHIFT acionada e movimentarmos o 
cursor com as setas de movimentação, teremos a seleção 
de todo o texto situado entre a posição inicial e final do 
cursor 

d) estando o cursor em uma posição qualquer do texto, se 
mantermos a tecla SHIFT acionada e dermos um click com o 
botão esquerdo do mouse em outro ponto do texto, teremos 
a seleção de todo o texto situado entre as duas posições 

e) um duplo click com o botão esquerdo do mouse provoca a 
seleção de todo o parágrafo 

 

71) Sobre seleção de texto no MS Word é incorreto 

afirmar que:  

a) Posicionando o mouse no início de um parágrafo, de 
forma a aparecer uma seta para a direita e dar um clique 
com o botão esquerdo do mouse provoca a seleção de todo 
o parágrafo 

b) Mantendo a tecla SHIFT pressionada e clicando como 
botão esquerdo em qualquer posição do texto, será 
selecionado todo o texto entre o cursor e o local onde o 
mouse foi pressionado 

c) Um duplo clique com o botão esquerdo do mouse 
seleciona a palavra onde o ponteiro do mouse estiver 

d) Estando o cursor em uma posição do texto, se 
mantivermos a tecla Shift pressionada e movimentarmos o 
cursor com as setas de movimentação, teremos a seleção 
de todo o texto situado entre a posição inicial e final do 
cursor 

 

72) Sobre tabelas do Word, não é correto afirmar que 

podemos:  

a) desenhar tabelas com qualquer formato usando apenas o 
teclado 

b) selecionar toda uma coluna com o mouse 

c) selecionar toda uma linha com o mouse 

d) redimensionar a largura das colunas 

e) dividir células. 

 

73) Um programa de Edição de Texto ou Processador de 

Texto:  

a) Permite a edição de textos e sua posterior impressão 

b) Permite criar uma planilha, manipulá-la e imprimi-la 

c) Traduz as instruções em ASCII para Linguagem de 
Máquina 

d) Coordena detalhes internos do computador e gerenciam a 
utilização do sistema. 

 

74) Uma forma de abrir uma janela para alterar o tipo de 

fonte em um texto no Word 2010 é, após selecioná-lo, 

clicar em: 

a) Aba Exibição / Exibir / Barra de Ferramentas 

b) Aba Ferramentas / Tipos de Fontes 

c) Aba Página Inicial / Fonte 

d) Aba Formatar / Fonte 

e) Aba Ferramentas / Estilo de Fonte 

 

75) Tipo específico de letra usada para impressão ou 

exibição de texto na tela do computador. Trata-se de: 

a) parágrafo 

b) borda 

c) fonte 

d) dígito  

 


