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696.

(Cespe) O kernel do Windows é software proprietário, enquanto que o do Linux é software livre, por

isso o Linux vive em constante atualização, já o Windows depende de manutenção pela Microsoft.
Gabarito: Certo.

O Kernel do Linux também chamado de GNU/Linux foi desenvolvido por Linus Torvald e ostenta
a bandeira do software livre como evolução.
697.

(Cespe) Sistemas operacionais como o Linux e o Windows registram diversos tipos de eventos relacionados ao uso de computadores, tais como data e hora de login de um usuário cadastrado.

Gabarito: Certo.

Essas informações são utilizadas para apurações de fraudes ou de uso indevido do computador,
de modo geral para a identificação dos usuários que utilizaram o computador para desempenhar alguma ação.
698.

(Cespe) No Sistema Operacional Linux, o comando chown pode ser utilizado por qualquer usuário
para alterar o dono de um arquivo, enquanto que o comando chmod pode ser executado para alterar
os níveis de permissões.

Gabarito: Errado.

O comando chown só pode ser executado pelo administrador ou pelo dono do arquivo. Enquanto que o comando chmod, assim como descrito, altera os níveis de permissão de leitura, escrita
e execução.
699.

(Cespe) No terminal o comando ls é utilizado para listar arquivos e pastas presentes no diretório
atual, enquanto que o comando cd serve para navegar entre as pastas, contudo os comandos podem
ser executados utilizando parâmetros como ls -a equivalente a ls -all que exibe todos os arquivos
inclusive os ocultos em forma de lista, e o comando cd – que volta para o diretório anterior.

Gabarito: Certo.

A própria questão cita os conceitos, mas existem diversos outros parâmetros que dependem de
cada comando.
700.

(Cespe) Em computadores com Sistema Operacional Linux ou Windows, o aumento da memória
virtual possibilita a redução do consumo de memória RAM em uso, o que permite executar, de forma
paralela e distribuída, no computador, uma quantidade maior de programas.

Gabarito: Errado.

A memória virtual é um espaço do HD usado para gravar temporariamente dados que estão
na memória (RAM) do computador, a fim de liberar espaço nela para que as novas demandas
sejam atendidas e, na sequência, os dados são restaurados do HD para a RAM. Assim, o correto
é aumentar a quantidade de memória RAM para evitar uso da memória virtual, que torna o
computador mais lento.
701.

(Cespe) Considere que um usuário disponha de um computador apenas com Linux e BrOffice instalados. Nessa situação, para que esse computador realize a leitura de um arquivo em formato de
planilha do Microsoft Office Excel, armazenado em um pendrive formatado com a opção NTFS, será

necessária a conversão batch do arquivo, antes de sua leitura com o aplicativo instalado, dispensando-se a montagem do sistema de arquivos presente no pendrive.
Gabarito: Errado.

Esta questão está completamente confusa. Uma coisa são os programas e outra são os sistemas.
Os arquivos dependem diretamente do programa no qual será aberto, e não do Sistema Operacional em uso. Além disso, os sistemas de arquivos influenciam ao máximo no tamanho dos
arquivos. Contudo, tanto Windows como Linux trabalham com NTFS como FAT.
702.

(IMA) A respeito do sistema Operacional Linux, marque a única alternativa FALSA.

a) ROOT é o nome do Superusuário.
b) diretório raiz é representado por um sinal de adição (+).
c) O Kernel é o núcleo do Sistema Operacional, a parte mais próxima do hardware(parte física).
d) Shell é nome genérico de uma classe de programas que funcionam como interpretador

de comandos. Ele traduz os comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada
pelo Kernel e vice-versa. Sem o Shell a interação entre usuário e o Kernel seria bastante
complexa.
Gabarito: B.

No Linux recomenda-se utilizar o usuário root apenas em casos necessários. Para o dia a dia, recomenda-se criar outro usuário, pois o root é o usuário com maiores poderes no sistema Linux. O
diretório raiz do Linux é o /. O nome GNU Linux na verdade é o nome de um Kernel, muito usado
por outros sistemas como Debian, Fedora, Suse, Ubuntu. Embora seja comum falar que são Sistemas Operacionais Linux, ou distribuições Linux, cada um é um Sistema Operacional diferente,
mas possuem um mesmo núcleo. Os comandos do terminal são iguais na grande maioria de
distribuições, pois é construído diretamente no Kernel. Outro nome bastante comum dado ao
terminal é Shell.
703.

(IMA) Qual a função do comando shutdown no sistema Operacional Linux?

a) Apaga a conta do usuário especificado.
b) Limpar a tela.
c) Cria uma nova conta de usuário.
d) Desliga ou reinicia o computador.
Gabarito: D.

Para excluir uma conta de usuário, o comando é userdel, enquanto o comando clear é usado
para limpar a tela do terminal. Para criar um novo usuário, pode-se utilizar o comando adduser.
704.

(IF/TO) Analise as afirmações abaixo:

I. No Linux, todo arquivo executável tem como extensão o sufixo .exe.
II. Nas várias distribuições Linux, os navegadores que rodam nativamente nesse ambiente são:
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome.
III. O Linux não possui interface de usuário gráfica (GUI). Por essa razão, seu uso é bem menos
popular que o do Microsoft Windows.
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IV. Usuários com permissões totais de superusuário são os únicos capazes de reiniciar o Sistema
Operacional.
a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
b) Somente I e II são verdadeiras.
c) Somente I, II e III são verdadeiras.
d) Somente IV é verdadeira.
e) Nenhuma afirmativa é verdadeira.
Gabarito: E.

Para que um arquivo seja chamado de executável ele não precisa possuir, essencialmente, a
extensão .exe, embora essa seja a extensão mais comumente usada no ambiente Windows. Já
no ambiente Linux o formato .exe não é utilizado, porém ainda se usa a expressão executável. Os
arquivos com extensão .bin são os executáveis mais comuns no Linux. Contudo, tanto no Windows como no Linux não existe apenas um formato executável, no Windows arquivos .bat e .com
também são executáveis. Quanto ao item II, o Internet Explorer não possui versão para Linux, já
os outros navegadores citados, assim como o Opera, possuem. No que tange ao Item III, o Linux
há muito tempo possui interface gráfica, inclusive conta com vários gerenciadores diferentes, ao
contrário do Windows, que possui apenas um. Dentre as GUIs do Linux se destacam Gnome e
KDE. Quanto ao Item IV, tanto no Windows como no Linux, qualquer usuário pode reiniciar o Sistema Operacional. Na verdade, não é necessário sequer ser usuário para executar tal tarefa, por
exemplo: ao ligar o computador e o sistema apresentar a tela de login, nela é possível encontrar
a opção desligar e a opção reiniciar, sem que o usuário precise logar para isso.
705.

(Autor) Nas distribuições Linux, as principais bibliotecas de sistema e os arquivos de configuração e
scripts de inicialização ficam armazenados nos seguintes diretórios: /bib e /bot.

Gabarito: Errado.

O diretório que contém os principais arquivos de configuração do sistema Linux é o /etc. já as
bibliotecas se encontram no /lib. O diretório /boot armazena os arquivos essenciais para o boot
do Sistema Operacional, não existe diretório /bot.
706.

(Autor) Embora os Sistemas Operacionais Linux e Windows possuam características distintas, o Windows foi construído para que aplicações desenvolvidas para sistemas Linux também sejam executadas por ele.

Gabarito: Errado.

Cada sistema tem seu conjunto de chamadas de sistemas, assim como estrutura de executáveis
diferentes.
Com base nos conceitos sobre Sistemas Operacionais e nos sistemas Windows e Linux julgue os
itens que se seguem.
707.

(Autor) O Kernel monolítico do Linux é responsável por realizar o escalonamento de processos, gerenciamento de memória, operações de entrada e saída, acesso ao sistema de arquivos.

Gabarito: Certo.

Uma característica do núcleo Linux é que algumas das funções podem ser compiladas e executadas como módulos, que são bibliotecas compiladas separadamente da parte principal do
núcleo. O Kernel é a principal parte do Sistema Operacional. No caso do Linux, o projeto GNU
Linux foi responsável por integrar, em uma única estrutura, as funções de todos os módulos e
subsistemas necessários para o funcionamento do sistema.
708.

(Autor) Um agente federal, ao usar um computador com Linux, utilizou o terminal para navegar entre
suas pastas de usuário. Depois de um tempo, não se lembrava em qual pasta estava. Para verificar
em que pasta estava, usou o comando pwd.

Gabarito: Certo.

O comando pwd retorna o caminho do diretório atual.
709.

(Autor) No Linux o diretório \home\joao é o responsável por armazenar os arquivos do usuário de
nome joao.

Gabarito: Errado.

No Linux, o caminho dos diretórios e pastas utiliza a / (barra normal). O Windows usa \ (barra
invertida). O diretório /home/joao é o diretório do usuário de nome joao.

Editores de Texto
710.

(Cespe) Para se salvar um arquivo que foi alterado por editor de texto que esteja sendo executado

no ambiente Windows XP, é suficiente utilizar a opção Salvar como do editor. Nesse caso, a versão
anterior do arquivo será excluída da pasta atual, sendo criado um arquivo com novo nome, que deve
ser fornecido pelo usuário.
Gabarito: Errado.

A opção Salvar como não exclui arquivos, apenas permite salvar como o novo documento com
um novo nome ou outro local.
711.

(Cespe) Por meio de editores de texto e planilhas eletrônicas, é possível criar links para arquivos
disponíveis na Internet, a partir da digitação do endereço de destino do arquivo no documento em
elaboração no editor ou na planilha.

Gabarito: Certo.

O link pode endereçar uma página ou arquivo na Internet ou mesmo um arquivo local.
712.

(Autor) O BrOffice, assim como o LibreOffice, é atribuído pela Licença de Software Livre, a qual torna
o programa gratuito. No entanto, caso ele seja usado para fins comerciais, deve-se pagar a licença de
uso para os desenvolvedores do software.

Gabarito: Errado.

Uma das características do software livre é o seu uso, independentemente da finalidade.
713.

(Autor) Na suíte de aplicativos do Microsoft Office o recurso de controle de alterações esta disponível
no Word, assim como no Excel, contudo a suíte de aplicativos BrOffice oferece a opção de controle
de alterações apenas no Writer.
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Gabarito: Errado.

Assim como o MS Word e Excel, é possível controlar as alterações do BrOffice, com exceção aos
editores de apresentação.
714.

(Reis & Reis) Editor simples de texto utilizado para gerar programas e retirar a formatação de um
texto. Sua extensão de arquivo padrão é .TXT

a) Bloco de Notas.
b) WordPress.
c) Word.
d) Word Pad.
Gabarito: A.

Em uma escala de funcionalidades como editor de texto, podemos listar do mais simples ao
mais completo, sendo Bloco de Notas, WordPad e Microsoft Word. O Bloco de Notas salva por
padrão no formato TXT. No entanto, o usuário pode renomear a extensão manualmente para a
desejada, como HTML, XML, CSV, entre outros. O WordPad salva por padrão no formato RTF. Já
o WordPress é um Sistema de Gerenciamento de blogs.
715.

(Reis & Reis) Observe a formatação a seguir:

I. Verdana;
II. Itálico;
III. Tamanho 8.

Está referindo-se à:
a) Parágrafo.
b) Coluna.
c) Fonte.
d) Tabulação.
Gabarito: C.

As formatações atreladas ao caractere de texto são formatações de Fonte. As formatações de
parágrafo são aquelas que alteram as propriedades do parágrafo como um todo.
716.

(IF/TO) 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 4, 5 e
de 7 a 9, a sintaxe a ser utilizada é:

a) 4, 5, 7 : 9
b) 4, 5, 7 – 9
c) 4; 5; 7 : 9
d) 4: 5: 7 – 9
e) 4: 5: 7 – 9
Gabarito: B.

Na grande maioria dos programas, a definição do conjunto de páginas a serem impressas é
igual, de modo que se utiliza a vírgula para indicar páginas aleatórias (lê-se como E) e o sinal de
menos para indicar um intervalo contínuo de páginas (lê-se como ATÉ). Vale observar a possibilidade do uso das expressões inclusive e exclusive, dessa forma dizer que se deseja imprimir o
intervalo de páginas de 3 até 15 exclusive, significa que a página 3 e 15 não devem ser impressas.
Logo, pode-se indicar o intervalo por 4-14.
717.

(Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ) Um assistente administrativo da Rio Saúde digitou um texto durante a
execução das atribuições inerentes ao cargo que exerce. Após finalizar o trabalho, salvou o texto digitado em um documento no disco rígido. Nos editores Writer do LibreOffice v4.3.5.2 e no Word 2010 BR,
a atividade de salvar arquivos é realizada, respectivamente, por meio dos seguintes atalhos de teclado:

a) Ctrl + S e Ctrl + B
b) Ctrl + B e Ctrl + S
c) Ctrl + B e Ctrl + B
d) Ctrl + S e Ctrl + S
Gabarito: A.

Ctrl + S no Word sublinha, enquanto Ctrl + B no Writer aplica o efeito de fonte Negrito. No Word
o negrito é obtido pelo atalho Ctrl + N. Este atalho no Writer cria novo documento em branco.

Writer
A questão baseia-se na Figura, que mostra a janela principal do BrOffice 3.2 Writer, acima da
qual se ampliou e destacou alguns ícones da barra de ferramentas, para facilitar a resolução da
questão. Nessa Figura, a seta nº 1 aponta para o texto que se encontra selecionado.

Figura 3 – BrOffice 3.2 Writer
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718.

(Fundatec) Após observar a janela principal do BrOffice 3.2 Writer, pode-se afirmar que:

I. O texto apontado pela seta nº 1 encontra-se com a formatação de alinhamento chamada “Esquerda”.
II. Nesse arquivo, existem modificações que ainda não foram salvas.
III. Esse editor de texto encontra-se com as funcionalidades editar arquivo, autoverificação ortográfica e caracteres não imprimíveis ativas.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.
Gabarito: D.

O BrOffice, ao contrário do MS Office (até 2013, pois 2016 há novidades), exibe o botão Salvar colorido, somente se existem alterações a serem salvas; também é possível observar um asterisco
(*) na barra de Status, que tem a mesma finalidade, logo o documento encontra-se em edição.
Como é possível notar, o texto está com alinhamento de parágrafo à esquerda e os caracteres
não imprimíveis estão visíveis. Contudo, note que os botões de alinhamento não estão sinalizando qual alinhamento está em uso. Também é possível identificar o nome sublinhado em vermelho, o que indica que o corretor está habilitado, bem como o botão acima do Itálico está ativo.
719.

(Cespe) Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser executados no BrOffice Writer para que os parágrafos de um texto selecionado sejam formatados com avanço de 2 cm
na primeira linha e espaçamento 12 entre eles.

a) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no campo

Espaçamento.
b) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Recuos e inserir os valores desejados no campo

Recuos e Espaçamento.
c) Pressionar, no início da primeira linha, a tecla Tab e, em seguida, a tecla Enter duas vezes

após o primeiro parágrafo do texto selecionado. Assim, o Writer repetirá essa ação para os
demais parágrafos selecionados.
d) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no campo

Recuos e Espaçamento.
e) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Parágrafo e inserir os valores desejados no

campo Recuos e Espaçamento.
Gabarito: E.

As opções de formatação de parágrafo encontram-se no menu Formatar opção “Parágrafo…” .
Também é possível selecionar o parágrafo e clicar com o botão direito do mouse sobre o texto e
escolher a opção “Parágrafo…”.

Com relação à instalação, à configuração e ao suporte de aplicativos, julgue o item a seguir.
720.

(Cespe) O BrOffice.org possui código fechado, assim como o Microsoft Office, embora seja considerado software livre.

Gabarito: Errado.

Os produtos Microsoft são softwares proprietários, ou seja, possuem código fechado, porém a
suíte BrOffice assim como o Linux são softwares livres, portanto possuem código aberto.
Julgue o item subsecutivo, relacionado ao pacote BrOffice.org.
721.

(Cespe) No aplicativo Writer, o botão

é usado para ativar a barra de desenhos, e o botão

é usado para desativar essa barra.
Gabarito: Errado.

O primeiro botão é o botão da galeria, que insere figuras; esta forma é das versões anteriores
do programa. E o segundo botão é o botão presente na barra de Desenhos da funcionalidade
Fontwork, equivalente ao WordArt do Microsoft Office.
722.

(Cespe) O BROffice é um software equivalente ao Microsoft Office para ser utilizado em ambiente de
software livre, como o Linux.

Gabarito: Errado.

O BrOffice possui versões também para Windows e MacOS, por isso é chamado de multiplataforma.
723.

(Cespe) O Writer é uma ferramenta de edição de textos que, entre outras funcionalidades, disponibiliza opções avançadas, como construção de tabelas e exportação do documento para formatos
como PDF e HML.

Gabarito: Errado (anulada)

A questão foi anulada, pois HML é fácil de confundir com HTML em uma leitura. Não existe formato HML, mas sim os formatos XML, HTML e HTM.
724.

(Cespe) O BROffice é um software livre que pode ser gratuitamente utilizado por usuários, e que
contém diversas funcionalidades similares àquelas contidas em software proprietários comercialmente disponíveis no mercado.

Gabarito: Certo.

Atualmente, o BrOffice tem como base o LibreOffice.
Quanto ao ambiente BrOffice, julgue o que se segue.
725.

(Cespe) O BrOffice pode ser utilizado para se criar e salvar documentos em diversos formatos e tem
como vantagem o fato de um arquivo salvo no formato padrão BrOffice poder ser aberto em qualquer aplicativo de outros fornecedores comerciais.
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Gabarito: Errado.

O Word 2003 não consegue abrir arquivos no formato ODT.
726.

(Cespe) A barra de ferramentas do Writer possui as mesmas opções da barra do Microsoft Office e
os ícones utilizados para representar as respectivas opções são idênticos em ambos os aplicativos.

Gabarito: Errado.

O Writer e o Word 2003 possuem similaridades, porém são diferentes, se fossem iguais caracterizar-se-ia plágio.
727.

(Cespe) Nos aplicativos do BrOffice, a opção Caracteres não imprimíveis oferece a ação de exibir
ou ocultar itens como tabulações, marcas de espaço, parágrafos e demais itens de edição que não
aparecem na versão impressa.

Gabarito: Certo.

No Word também existe esta opção, porém chama-se Mostrar/Ocultar.
728.

(Cespe) Documentos que estejam correntemente abertos em um editor do BrOffice apenas devem
ser acessados pelo menu Janela, na opção Lista de documentos.

Gabarito: Errado.

É possível alternar entre os documentos abertos pela barra de tarefas do Windows.
729.

(Cespe) O BrOffice é um software gratuito e livre, sendo encontrado em versões que podem ser
executadas em diferentes plataformas de hardware e Sistemas Operacionais, incluindo Linux e
Windows.

Gabarito: Certo.

O BrOffice tem também versão para o Mac, mas as opções são um pouco diferentes.
730.

(Cespe) O Writer é um editor de texto do BrOffice cuja única limitação é não permitir a edição de
documentos em código HTML.

Gabarito: Errado.

Os aplicativos Writer, Calc e Impress permitem gerar arquivos no formato HTML.
731.

(Cespe) Um documento armazenado em arquivo no formato nativo padrão .odt do BrOffice pode ser
aberto por qualquer software do ambiente BrOffice e também pelo Microsoft Office.

Gabarito: Errado.

O Formato ODT pode ser aberto pelo Ms Office 2007 e 2010 mas não pelo 2003.
732.

(Cespe) No BrOffice Writer é possível inserir uma nota de rodapé pelo menu Ferramentas.

Gabarito: Errado.

As opções para inserir as notas de rodapé e fim são encontradas no menu Inserir. Apesar de
no menu Ferramentas também existir a opção Notas de Fim/Rodapé, ela dá acesso à janela de
configuração da ferramenta.

733.

(Autor) No BrOffice Writer não é possível executar macros, uma vez que elas são criadas por meio da

linguagem Visual Basic que é de propriedade da Microsoft.
Gabarito: Errado.

Também é possível executar macros no BrOffice, inclusive o BrOffice tem suporte a outras linguagens.
734.

(Autor) No LibreOffice Writer é possível configurar o recurso de autocorreção, por meio de opção
disponível no menu Formatar, de modo que, ao digitar algum texto, ele seja automaticamente substituído por outra forma desejada.

Gabarito: Certo.

A opção Autocorreção permite definir textos, além dos predefinidos, bem como configurar o
recurso de sugestão, que se baseia nas palavras mais utilizadas no documento. Conforme o
usuário digita, o programa já sugere as palavras, usadas no texto, que comecem de modo igual
ao que acabou de ser digitado.
735.

(Autor) No LibreOffice Writer o usuário necessita criar uma tabela na qual apenas uma das células
deve ser bloqueada, não permitindo a edição de seu conteúdo, contudo o usuário descobriu que tal
opção inexiste para tabelas, logo inseriu uma planilha no documento de texto em edição e realizou o
procedimento oferecido pelo programa.

Gabarito: Errado.

Em uma tabela no LibreOffice Writer também é possível bloquear as células selecionadas para
a edição. Para isso, basta selecionar as células desejadas e, pelo menu Tabela, acionar a opção
Proteger Células.
Julgue as questões a seguir sobre o BrOffice.
736.

(Autor) O policial rodoviário Ramires deseja inserir uma imagem no documento em edição, de modo
que fique em meio a uma linha de texto. Contudo, é solicitado que o texto da linha seja alinhado na
vertical com base no tamanho da figura inserida. Para realizar a formatação solicitada, o agente pode
clicar com o botão direto do mouse sobre a imagem e selecionar a opção “Âncora”, em seguida, a
opção “Como caractere”.

Gabarito: Certo.

É possível ancorar um objeto no parágrafo, na página, no caractere e como caractere, mudando
a forma de exibição também. Ao usar a opção no parágrafo, a imagem fica alinhada com o início
do parágrafo.
737. (Autor) Um escrivão, ao utilizar o Writer para redigir as falas de um depoimento, reproduziu

algumas expressões com gírias, tal qual o indivíduo utilizou em sua fala. No entanto, o BrOffice
sublinhou grande parte do texto com a cor azul, indicando que as palavras não eram conhecidas. Para que esse sublinhado não seja exibido, o escrivão pode desabilitar a opção de Autoverificação Ortográfica, disponível ao lado da opção “Ortografia e Gramática”, presente na barra
de ferramentas de formatação.
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Gabarito: Errado.

O sublinhado azul, exibido após a digitação da palavra, indica um link, não um erro. Assim, o
erro está na cor do sublinhado citado.
738.

(Autor) No Writer, é possível utilizar a opção Atualizar tudo, para atualizar os dados de todos os
campos inseridos no documento em edição, como o sumário.

Gabarito: Certo.

A referida opção encontra-se no menu Ferramentas à Atualizar à atualizar tudo; campos; vínculos; todos os gráficos; índice atual; todos os índices e sumários e a opção formatação de página.
Nessa opção, podemos encontrar todas as opções supracitadas.
739.

(Autor) Um acadêmico utilizou o recurso de controle de alterações do documento para enviá-lo a
seu orientador para que este realizasse os devidos apontamentos. O orientador, além de realizar as
adaptações e sugestões, também inseriu anotações no documento em edição, com observações ao
orientando. Ao receber o documento novamente, o acadêmico decidiu imprimir o arquivo recebido
para poder avaliar e consultar as anotações, contudo ao ser impresso o documento, o aluno observou
que as anotações não constavam na impressão. Ao pesquisar, descobriu que o programa também
permite imprimir as anotações apenas na mesma página de texto em que elas foram inseridas, diminuindo a percentagem da página que o documento ocupa.

Gabarito: Errado.

O Writer não imprime as anotações ao lado do texto, ele possibilita imprimir as anotações na
mesma página em que elas ocorrem, como também ao final do documento. Além disso, permite a impressão apenas das anotações, sem imprimir o documento. Logo, o erro da questão está
no uso da palavra “apenas”.
740. (Autor) No Writer, é possível utilizar assistentes que auxiliam na criação ou utilização de recur-

sos. A maioria dos assistentes pode ser encontrada na opção presente no menu Arquivo, mas
alguns são disponibilizados em outros menus, como o assistente de mala direta que, por meio
da execução de 8 passos principais, promove a criação de uma mala direta, que pode utilizar a
lista dos dados dos destinos, proveniente tanto de uma planilha como de um banco de dados
do Base. No entanto caso o usuário não possua uma lista digital, o programa também possibilita que ele crie a lista durante as etapas do assistente.
Gabarito: Certo.

Para criar a lista dos dados por meio do próprio programa, alguns dados são sugeridos, mas o
usuário pode personalizar quais deseja que sejam utilizados. No entanto, utilizar esse recurso
limita as opções de dados.
Considerando os editores de texto analise as sentenças a seguir.
741.

(Autor) O Word 2010 possui alguns temas de cores e formatação predefinidos, no entanto é facultada
ao usuário a possibilidade de criar seus próprios temas e configurações.

Gabarito: Certo.

