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 Aplicativos de escritório1
 Victor Marques Cardoso

01. Questão

(MP/RO - FUNCAB - 2012) No Microsoft Office 
Excel 2003 é incorreto afirmar que:

 Ⓐ  a Auto soma exibe a soma das células se-
lecionadas.

 Ⓑ  a função Classificar permite classificar os 
dados em ordem crescente ou decrescente.

 Ⓒ  a função Localizar permite localizar, simul-
taneamente, um texto em todos os documen-
tos Microsoft Office que estejam abertos no 
seu computador.  

 Ⓓ  a combinação de teclas CTRL + V corres-
ponde à função Colar.

 Ⓔ  o ícone aplica o negrito sobre o texto sele-
cionado.

Grau de Dificuldade

Alternativa A: CORRETA. A Auto soma é utiliza-
da para somar as células e mostrar o seu valor 
total.
Alternativa B: CORRETA. A função Classificar é 
usada em um conjunto de células para que es-
tas sejam classificadas em ordem crescente ou 
decrescente.  
Alternativa C: INCORRETA. A função Localizar 
permite localizar um texto apenas no docu-
mento que esta em aberto, ele não faz buscas 
em documentos simultâneos.

Alternativa D: CORRETA. Essa função pode ser 
usada também com o botão direito do mouse, 
selecionando o texto em questão.
Alternativa E: CORRETA. O negrito pode ser 
utilizado também pela combinação de teclas 
CTRL + B.

02. Questão

(MP/RO - FUNCAB - 2012) No Microsoft Office  
Word 2003 , o ícone permite:

 Ⓐ  alterar a cor da borda da célula.
 Ⓑ  alterar a cor da fonte.
 Ⓒ  alterar a cor de fundo.
 Ⓓ  aumentar o tamanho da fonte.
 Ⓔ  aplicar a cor de realce no texto.

Grau de dificuldade: Fácil

Alternativa A: INCORRETA. Ao selecionar a cé-
lula e clicar no botão direito do mouse, terá 
a opção de bordas e sombreamento, lá tem a 
opção de mudar o tamanho da borda, sua cor 
entre outros recursos.
Alternativa B: CORRETA. Pode ser alterada a 
fonte de uma palavra ou de um parágrafo in-
teiro, assim como de um conjunto de palavras.
Alternativa C: INCORRETA. Para mudar a cor do 
fundo, o ícone correto é o seguinte:

Grau de Dificuldade

(MP/RO - FUNCAB - 2012)
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Alternativa D: INCORRETA. Para que você possa 
alterar o tipo da fonte, é só selecionar o texto 
que deseja alterar, clicar com o botão direito 
do mouse e selecionar a opção fonte.
Alternativa E: INCORRETA. Para aplicar o realce 
a opção é a seguinte:

03. Questão

(ELETROBRÁS - BIORIO - 2013) No Microsoft 
Word as teclas de atalho CTRL+X, CTRL+C e CTR-
L+V têm respectivamente as seguintes funções:

 Ⓐ  aplicar negrito, itálico e sublinhado;
 Ⓑ  formatar letra, linha e parágrafo;
 Ⓒ  inserir, localizar, substituir;
 Ⓓ  recortar, copiar, colar;
 Ⓔ  alinhar à esquerda, alinhar centralizado, 

alinhar à direita.

Grau de dificuldade: Fácil

Alternativa A: INCORRETA. Os respectivos ata-
lhos são CTRL + N, CTRL + I, CTRL + S.
Alternativa B: INCORRETA. Para formatar as le-
tras, seleciona o conjunto de palavras que dese-
ja, clica com o botão direito do mouse e selecio-
na a opção Fontes, quanto a linha e parágrafo, 
existe um subitem de menu na página inicial do 
Word com várias opções de tratamento.
Alternativa C: INCORRETA. Esses atalhos são 
respectivamente F3, CTRL + L, CTRL + U.
Alternativa D: CORRETA. Essas opções também 
são acessadas através do menu Editar.
Alternativa E: INCORRETA. Esses atalhos são 
respectivamente CTRL + E, F11, CTRL + H.

04. Questão

(ELETROBRÁS - BIORIO - 2013) No Microsoft Ex-
cel, a utilização da fórmula =MÁXIMO(P5:P10), 
retorna:

 Ⓐ  o valor da célula P10, em qualquer caso;
 Ⓑ  o resultado da divisão do conteúdo da cé-

lula P5 pelo conteúdo da célula P10;
 Ⓒ  o maior valor da coluna P;
 Ⓓ  o resultado de P vezes 5 dividido por P ve-

zes 10;

Grau de Dificuldade

 Ⓔ  o valor máximo das células P5, P6, P7, P8, 
P9 e P10.

Grau de dificuldade: Fácil

Alternativa A: INCORRETA. Para isso o correto 
será =P10.
Alternativa B: INCORRETA. Para isso acontecer 
teria que ser a seguinte formula = P5/P10.
Alternativa C: INCORRETA. Aqui está errado 
porque na fórmula P está limitado entre P5 e 
P10 e não toda a coluna.
Alternativa D: INCORRETA. Como P nesse caso é 
a coluna, não teria como fazer um cálculo assim.
Alternativa E: CORRETA. Ao calcular o MÁXIMO, 
o Excel vai retornar o maior valor entre as célu-
las P5, P6, P7, P8, P9, P10.

05. Questão

(IF/RR - FUNCAB - 2013) No BrOffice Calc, a tecla 
END move o foco da célula selecionada para a 
última:

 Ⓐ  página do documento.
 Ⓑ  linha do documento.
 Ⓒ  célula do documento.
 Ⓓ  célula à direita.
 Ⓔ  célula à direita que contenha dados.

DICA DO AUTOR: Existem vários atalhos que 
podem ser usados com a tecla END, cada um 
com uma função diferente, como, por exem-
plo, CTRL + END, vai levar você para o fim do 
documento ou para a última célula ativa. Indo 
além, pressionando mais uma vez, o Broffice 
leva para a última célula do documento, mas 
quando aperta apenas a tecla END, ele vai levar 
para a última célula que tenha dados à direita 
e não para baixo.
▍Resposta: Ⓔ

06. Questão

(IF/RR - FUNCAB - 2013) Suponha que você ne-
cessite enviar um arquivo criado no BrOffice 
Writer com extensão ODT para alguém que pos-

Grau de Dificuldade

Grau de Dificuldade
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sua somente Microsoft Word. Nesse caso, para 
salvar esse documento como extensão DOC, 
deve-se utilizar a função:

 Ⓐ  novo.
 Ⓑ  converter.
 Ⓒ  salvar.
 Ⓓ  salvar como.
 Ⓔ  criptografar.

Grau de dificuldade: Fácil

Alternativa A: INCORRETA. Cria um novo arqui-
vo Writer.
Alternativa B: INCORRETA. Com esse recurso 
você pode converter o texto em tabela e vice-
-versa.
Alternativa C: INCORRETA. Salva o documento 
em aberto.
Alternativa D: CORRETA. Nessa opção você es-
colhe como quer salvar seu documento.
Alternativa E: INCORRETA. Não tem esse recur-
so dentro do BrOffice.

07. Questão

(MINISTÉRIO DA FAZENDA - ESAF - 2013) As suí-
tes de escritório oferecem funções de editora-
ção de textos, planilha eletrônica, apresenta-
ção, editoração de desenhos e banco de dados. 
Um exemplo de suíte de escritório baseada em 
software livre é o:

 Ⓐ  LibreOffice
 Ⓑ  Microsoft Office
 Ⓒ  LinuxOffice
 Ⓓ  UBUNTU Office
 Ⓔ  BROfficex

Grau de dificuldade: Fácil

Alternativa A: CORRETA. O LibreOffice é uma 
suíte de aplicativos livre para escritório dispo-
nível para Windows, Unix, Solaris, Linux e Mac 
OS X. A suíte utiliza o formato OpenDocument 
(ODF - OpenDocument Format) — formato ho-
mologado como ISO/IEC 26300 e NBRISO/IEC 
26300 — e é também compatível com os forma-

Grau de Dificuldade

Grau de Dificuldade

tos do Microsoft Office, além de outros forma-
tos legados.
Alternativa B: INCORRETA. Essa suíte não faz 
parte de softwares livres e pertence à Microsoft.
Alternativas C, D e E: INCORRETAS. Não existe 
nenhuma suíte com esse nome.

08. Questão

(MP ES - VUNESP - 2013) A figura a seguir mos-
tra um documento sendo editado no MS-Word 
2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa correta em relação aos 
recursos de verificação ortográfica e gramatical 
do MS-Word 2010 aplicados aos trechos “uma 
pedras” e “cachoros”.

 Ⓐ  O trecho “uma pedras” será marcado em 
vermelho. E o trecho “cachoros” será marcado 
em verde.

 Ⓑ  Ambos os trechos serão marcados em ver-
de.

 Ⓒ  O trecho “uma pedras” será marcado em 
verde. E o trecho “cachoros” será marcado em 
vermelho.

 Ⓓ  Ambos os trechos serão marcados em ver-
melho.

 Ⓔ  O trecho “uma pedras” será marcado em 
vermelho por ser um erro de ortografia.

Grau de dificuldade: Médio

DICA DO AUTOR: O Microsoft Word marca subli-
nhado em verde aquilo que ele configura como 
erros gramaticais e sublinhado em vermelho 
tudo aquilo que são erros ortográficos.
▍Resposta: Ⓒ

09. Questão

(MP/ES - VUNESP - 2013) A figura a seguir mos-
tra uma planilha sendo editada no MS-Excel 
2010, em sua configuração padrão.

Grau de Dificuldade
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A célula A4 será preenchida com a fórmula 
=SE(C1>2;5;3). Depois, a célula B4 será preenchi-
da com a fórmula =SE(C2>2;5;3). Depois, a célula 
C4 será preenchida com a fórmula =A4+B4. As-
sinale a alternativa que contém o valor correto 
exibido na célula C4.

 Ⓐ  2
 Ⓑ  3
 Ⓒ  6
 Ⓓ  8
 Ⓔ  10

Grau de dificuldade: Difícil

DICA DO AUTOR: Ao aplicar a fórmula 
=SE(C1>2;5;3) na célula A4, você obtém o resul-
tado 5, porque C1 é maior 2, tendo o valor 6, se 
o valor for maior que 2, então a fórmula retor-
na o resultado 5, senão, o resultado 3.
Ao aplicar a fórmula =SE(C2>2;5;3) na célula B4, 
você obtém o resultado 3, porque C2 tem que 
ser maior que 2, ou seja, de 3 em diante. Com 
isso, não atinge a primeira regra, que seria 5 e 
resulta no valor 3.
Ao aplicar a fórmula =A4+B4 na célula C4, os 
dois resultados das células A4(5) e B4(3) serão 
somados, resultando em 8.
▍Resposta: Ⓓ

10. Questão

(UFAM - COMVEST - 2013) Observe o trecho da 
Planilha Microsoft Excel e responda a questão 
a seguir:

Grau de Dificuldade

Quando é feita uma cópia da fórmula apresen-
tada na célula C1 para a célula C2, o resultado 
que aparecerá em C2 será:

 Ⓐ  7
 Ⓑ  8
 Ⓒ  9
 Ⓓ  12
 Ⓔ  13

Grau de dificuldade: Difícil

DICA DO AUTOR: Ao aplicar uma fórmula, existe 
a opção de travar uma célula, a linha ou a co-
luna. Assim, mesmo que a fórmula seja copia-
da para outras células, ele não mudará a parte 
que foi congelada, com isso mantendo o valor 
original dela. Normalmente quando se quer 
congelar a célula, é possível usar o comando F4 
na célula e será identificado visualmente pela 
aparição do caractere $ na mesma, no caso da 
questão, foi congelado a linha 1.
▍Resposta: Ⓔ

11. Questão

(UFAM - COMVEST - 2013) Observe o trecho da 
Planilha Microsoft Excel e responda à questão 
a seguir:

Grau de Dificuldade

Ao executar a fórmula apresentada na célula 
C2, utilizando o operador “&”, o resultado será:

 Ⓐ  340
 Ⓑ  3400
 Ⓒ  1340
 Ⓓ  1034
 Ⓔ  440

Grau de dificuldade: MédioGrau de Dificuldade
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tiva de realizar este procedimento é selecionar 
o menu:

 Ⓐ  Editar e clicar na opção Selecionar tudo. 
 Ⓑ  Arquivo e clicar na opção Selecionar tudo. 
 Ⓒ  Exibir e clicar na opção Selecionar docu-

mento.
 Ⓓ  Ferramentas e clicar na opção Selecionar 

documento.

Grau de dificuldade: Fácil

DICA DO AUTOR: A opção de “selecionar tudo” 
seleciona todo o documento que está aberto 
na tela para que possa fazer qualquer coisa 
com ele: copiar, recortar, formatar, entre outras. 
Essa opção fora o atalho CTRL + A só pode ser 
acessada através do menu Editar.
▍Resposta: Ⓐ

15. Questão

(CBTU/RJ - CONSULPLAN - 2014) No aplicativo 
Microsoft Office Word 2007  configuração pa-
drão), é possível aprimorar as imagens adicio-

Grau de Dificuldade

nadas em um documento adicionando recurso 
como sombras, brilhos, reflexos, bordas suaves 
e rotações tridimensionais. A opção utilizada 
para aplicar estes recursos é conhecida como

 Ⓐ  Recolorir Imagem.
 Ⓑ  Efeitos de Imagem. 
 Ⓒ  Formatação de Imagem.
 Ⓓ  Alinhamento de Imagem.

DICA DO AUTOR: As opções de recolorir e for-
matação fazem parte da opção de formatação 
de imagens, assim como os efeitos de imagem. 
Entretanto, apenas nos efeitos de imagem é 
possível colocar sombras, brilhos, reflexos, 
bordas entre outras opções. Já o alinhamento 
de imagem, é o mesmo alinhamento padrão 
que tem no word, pode ser feito tanto com 
imagem quanto com texto. 
▍Resposta: Ⓑ
16. Questão

Grau de Dificuldade

(CBTU/RJ - CONSULPLAN - 2014) Considere a imagem do aplicativo de correio eletrônico Microsoft 
Office Outlook 2007 (configuração padrão).
Sobre a situação apresentada na imagem, é correto afirmar que:

 Ⓐ  somente os candidatos do campo Para receberão a mensagem.

 Ⓑ  somente os candidatos do campo Cc rece-
berão uma cópia oculta da mensagem.

 Ⓒ  os destinatários indicados nos campos 
Para e Cc não terão conhecimento que o desti-
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natário indicado no campo Cco também rece-
beu a mensagem.

 Ⓓ  o destinatário indicado no campo Cco não 
terá conhecimento que os destinatários indi-
cados nos campos Para e Cc também recebe-
ram a mensagem.

Grau de dificuldade: Fácil

Alternativa A: INCORRETA. Seria correta caso o 
campo CC e CCo não estivesse preenchido.
Alternativa B: INCORRETA. Somente quem pode 
receber cópia oculta é quem esta preenchido 
no campo CCo.
Alternativa C: CORRETA. A cópia oculta permi-
te que se mande a mesma mensagem para um 
destinatário sem que ele saiba que tem outro 
destinatário também recebendo a mensagem.
Alternativa D: INCORRETA. Quem fica no cam-
po CCo tem conhecimento de tudo que ocorreu 
nessa mensagem quem foi que enviou e quem 
foi que recebeu a mensagem.

17. Questão

(CEFET/RJ - CESGRANRIO - 2014) Na célula C1 
do trecho da planilha do Excel representada 
acima, encontra-se a seguinte fórmula: =SE(-

Grau de Dificuldade

• C1 também foi colada na célula D1 com 
CTRL-V

Após essas ações, os valores presentes nas cé-
lulas C2 e D1 são, respectivamente,

 Ⓐ  3 e 30
 Ⓑ  5 e 5
 Ⓒ  5 e 30
 Ⓓ  2 e 20
 Ⓔ  3 e 20

Grau de dificuldade: Difícil

DICA DO AUTOR: Ao calcular a fórmula apre-
sentada, observe que a primeira condição do 
SE (‘=SE(MÉDIA(A$1:A$5)>3”), as linhas estão 
travadas, ou seja, não importa onde você cole 
essa fórmula, ela manterá as linhas de 1 a 5, 
mas não a coluna. Com isso, o resultado para 
coluna C1 é 3, pois essa média será igual a 3 e 
ela não é maior que 3. Uma vez não atendida 
essa condição, a próxima etapa é calcular o va-
lor de quando a fórmula for falsa, que nesse 
caso é MÁXIMO(A1:A5), resultando o valor 5. Ao 
copiar essa fórmula na célula C1 e colar na C2, 
a primeira parte da fórmula se mantem, resul-
tando o valor 3 e conferindo se ele é maior que 
3. Novamente,  não atende a condição e  vai re-
petir o mesmo processo da célula C1, com uma 
pequena mudança, ao colar na célula C2, os 
valores dentro da formula são alterados, fican-
do assim =SE(MÉDIA(A$1:A$5)>3;MÉDIA(A2:A6);-
MÁXIMO(A2:A6)), ao calcular o MÁXIMO, o valor 
se mantem em 5. Quando cola a fórmula na 
célula D1, esta muda quase que completamen-
te, deixando igual apenas a parte travada que 
são as linhas de 1 a 5, ficando assim =SE(MÉ-
DIA(B$1:B$5)>3;MÉDIA(B1:B5);MÁXIMO(B1:B5)). 
Ao calcular a fórmula, a primeira condição ago-
ra terá o valor de 30 e ela será maior que 3, com 
isso  será calculado novamente a média de B1 
a B5, resultando o valor 30. Por fim, então, os 
valores finais respectivos são 5 e 30.
▍Resposta: Ⓒ
18. Questão

Grau de Dificuldade

MÉDIA(A$1:A$5)>3;MÉDIA(A1:A5);MÁXIMO(A1:A5)) 
Considere a seguinte sequência de ações:
• a célula C1 foi copiada com CTRL-C
• C1 foi colada na célula C2 com CTRL-V
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22. Questão

(IF/BA - FUNRIO - 2014) A lista apresentada na seguinte Figura foi digitada no aplicativo Word do 
Microsoft Office 2007. Após a digitação, solicitou-se que a lista fosse colocada em ordem alfabética.
Para reordenar a lista conforme solicitado, deve-se clicar no botão

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

 Ⓐ  I.
 Ⓑ  II.
 Ⓒ  III.
 Ⓓ  IV.
 Ⓔ  V.

Alternativa A: INCORRETA. Essa função é cha-
mada de marcadores, ela separa uma lista 
marcando os tópicos.
Alternativa B: INCORRETA. Essa é a função de 
numeração, ele enumera os tópicos. 
Alternativa C: INCORRETA. Essa é a função da 
lista de vários níveis, a diferença pra numera-
ção é que você pode separar a lista em sub-
tópicos. 

Grau de Dificuldade

Alternativa D: INCORRETA. Essa é a função de 
aumentar recuo. Ela afasta o texto da margem.
Alternativa E: CORRETA. Essa é a função Classi-
ficar, responsável por colocar o que foi selecio-
nado em ordem, seja crescente ou decrescente.

23. Questão

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - CESPE - 2013) Duran-
te a edição de um texto no Microsoft Word 2013, 
caso haja necessidade de substituição de uma 
palavra por outra com o mesmo significado, 
pode-se fazer uso do dicionário de sinônimos, 
acessível no menu Editar.
Grau de dificuldade: MédioGrau de Dificuldade
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 Ⓐ  =SOMA(B2:F5) e =MÉDIA(B4:F4) 
 Ⓑ  =SOMA(B2:F5) e =MÉDIA(B5:F5) 
 Ⓒ  =SOMA(A2:F5) e =MÉDIA(B2:B5)
 Ⓓ  =SOMA(B4:F4) e =MÉDIA(B2:F5)
 Ⓔ  =SOMA(B5:F5) e =MÉDIA(B2:F5)

Grau de dificuldade: Médio

Alternativa A: CORRETA. Essa é a alternativa 
correta porque soma todos os valores de todos 
os veículos e faz a média apenas do Caminhão.
Alternativa B: INCORRETA. Está incorreto por-
que a média que esta sendo calculada aqui é 
dos ônibus.
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Alternativa C: INCORRETA. Está incorreto por-
que a soma está pegando valores de texto com 
o nome dos veículos e a média está pegando 
os valores da coluna B.
Alternativa D: INCORRETA.  Está incorreto por-
que está pegando na soma os valores apenas 
do Caminhão e na média está pegando todos 
os valores.
Alternativa E: INCORRETA. Está incorreto por-
que na soma está pegando apenas os valores 
de ônibus e na média está pegando apenas os 
valores de Motocicleta.
26. Questão

(EMGEPRON - BIORIO - 2014) A planilha abaixo foi criada no Excel do pacote MSOffice 2010 BR.
Nessa planilha foram inseridas expressões:

• em G5, G6, G7 e G8 para determinar o me-
nor valor entre todas as cotações dos for-
necedores F1, F2 e F3.

• em G9 que determina a soma de todas as 
células de G5 a G8.

• em H5, H6, H7 e H8 para determinar qual 
dos fornecedores (se F1, F2 ou F3).

Nessas condições, a expressão inserida em H7 
foi:

 Ⓐ  =SE(G7=D7;”F2”;SE(G7=E7;”F3”;”F1”))
 Ⓑ  =SE(G7=D7;”F3”;SE(G7=E7;”F2”;”F1”))
 Ⓒ  =SE(G7=D7;”F1”;SE(G7=E7;”F2”;”F3”))
 Ⓓ  =SE(G7=D7;”F2”;SE(G7=E7;”F1”;”F3”))
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DICA DO AUTOR: Para que o valor que é inserido 
em H7 seja igual a F3, é preciso que a fórmula 
atenda a alguns requisitos. Observe que na pri-
meira parte da fórmula SE, em todas as respos-
tas estão iguais, “=SE(G7=D7;”, daqui em diante 
começa a diversificação que dará a  diferença 
no resultado final. Em todas as respostas, essa 
condição será falsa, uma vez que G7(330,00) 
não é igual à D7(510,00), partindo então pra 
segunda fórmula se “=SE(G7=E7;”. Essa segun-
da fórmula também será falsa em todas as 
respostas uma vez que o valor de E7 é igual a 

Grau de Dificuldade
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450,00. Com isso, vamos pra condição do valor 
caso a proposta não seja atendida. Nesse caso, 
as respostas C e D apontam corretamente para 
F3, mas a alternativa C apresenta um sentido 

lógico melhor no que diz respeito às compara-
ções  com os valores de F1, F2 e F3.
▍Resposta: Ⓒ

27. Questão

(FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - FUNDATEC - 2014) A Figura 01 mostra uma janela do 

Microsoft Word 2007. Com base no texto da 
imagem e na formatação do mesmo, analise as 
assertivas abaixo:

I. Ao selecionar a palavra “maio” e pressio-
nar Ctrl+E, a formatação de realce aplicada 
com o botão Cor de Realce do Texto será 
eliminada.

II. Ao selecionar a palavra “imperador” e 
pressionar Ctrl+J, toda a formatação da pa-
lavra será eliminada.

III. Para desfazer a formatação Sublinhado da 
palavra “imperador”, basta selecionar a 
palavra “imperador” e pressionar Ctrl+S.

Quais estão corretas?

 Ⓐ  Apenas II.
 Ⓑ  Apenas III.
 Ⓒ  Apenas I e III.
 Ⓓ  Apenas II e III.
 Ⓔ  I, II e III.
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Assertiva I: INCORRETA. - A opção CTRL + E faz 
com que o texto seja centralizado no docu-
mento e não faz realce, por isso está incorreta 
essa afirmativa.
Assertiva II: INCORRETA. - A opção CTRL + J faz 
com que o texto seja justificado no documento, 
por isso está incorreta essa afirmativa.
Assertiva III: CORRETA. - A opção CTRL + S, tira o 
sublinhado de qualquer texto selecionado, por 
isso essa opção está correta.
▍Resposta: Ⓑ

28. Questão

(FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - 
FUNDATEC - 2014) Considere uma planilha do 
Microsoft Excel 2007 que contém a fórmula 
“=PAR(12,13)” em uma célula qualquer. O resul-
tado obtido nessa célula é:
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