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FABRÍCIO MELO
Graduado em Sistemas de Informação. Professor em diversos 
cursos preparatórios de Brasília, tendo feito mais de 70 cursos 
na área de Informá� ca. Suas aulas se destacam pela excelen-
te didá� ca voltada para conhecimentos prá� cos aplicados às 
questões mais recentes de provas de concursos públicos.

Olá, Aluno! Tudo bem? 

Na aula de hoje trataremos de Microso�  Windows 7, mais um conteúdo muito 
importante que não pode faltar na preparação para o seu concurso.

Vamos estudar! 
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INTRODUÇÃO AO MICROSOFT WINDOWS 7

O Windows 7 é um dos sistemas operacionais mais populares desenvolvido pela 
Microso� .

Visualmente o Windows 7 é semelhante ao seu antecessor, o Windows Vista, 
porém a interface é muito mais rica e intui� va, tornando a experiência individual um 
verdadeiro prazer. Esse sen� do se traduz na facilidade de localizar seus aplica� vos e 
arquivos. Hoje encontramos ícones tridimensionais, agrupamento de aplica� vos na 
barra de tarefas, design moderno e visualizações dinâmicas que permitem localizar de 
forma fácil, rápida e atraente os programas ou documentos abertos.

É Sistema Operacional mul� tarefa e para múl� plos usuários. O novo sistema ope-
racional da Microso�  trouxe, além dos recursos do Windows 7, muitos recursos que 
tornam a u� lização do computador mais amigável.

Algumas caracterís� cas não mudam, inclusive porque os elementos que constroem 
a interface são os mesmos.

VERSÕES DO WINDOWS 7

Foram desenvolvidas muitas versões do Windows 7 para que atendam às diversas 
caracterís� cas de plataformas computacionais e necessidades tecnológicas diferentes 
e existentes no mercado (residencial e corpora� vo).

•  Windows 7 Starter (pré-instalada): Projetado especifi camente para ajudar 
mais as pessoas em mercados de tecnologia em desenvolvimento a aprender 
habilidades valiosas com computador e a a� ngir novas oportunidades. Ideal 
para netbooks.

•  Windows 7 Home Premium: É ideal para residências com necessidades bási-
cas de computação como e-mail, navegação na Internet e compar� lhamento/
visualização de fotos, músicas e vídeos.
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•  Windows 7 Professional: É a edição para aqueles que preferem trabalhar tan-
to no ambiente domés� co quanto no ambiente de trabalho. Com todos os 
recursos do Windows Home Premium, ele ainda permite trabalhar com fun-
cionalidades como Modo Windows XP para executar aplica� vos mais an� gos 
que se executam normalmente no Windows XP e possui backup automá� co 
para os seus dados.

•  Windows 7 Ul� mate: É a escolha certa para quem quer ter tudo. Alterne facil-
mente entre os mundos de produ� vidade e experimente a edição mais com-
pleta do Windows 7. Além das funcionalidades do Windows Home Premium e 
do Windows Professional, o Ul� mate tem os recursos de economia de energia, 
segurança como BitLocker e BitLocker To Go, recursos de mobilidade como Di-
rect Access que funciona integrado a uma rede com Windows Server 2008 R2.

•  Além das opções Home Basic e Enterprise (pré-instaladas) 

ÁREA DE TRABALHO
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A Área de trabalho é composta pela maior parte de sua tela, em que fi cam dispostos 
alguns ícones. Uma das novidades do Windows 7 é a interface mais limpa, com menos 
ícones e maior ênfase às imagens do plano de fundo da tela. Com isso você desfruta 
uma área de trabalho suave. A barra de tarefas que fi ca na parte inferior também so-
freu mudanças signifi ca� vas.

LIXEIRA

A Área de trabalho do Windows 7 é bem colorida e possui apenas um ícone: o 
da Lixeira.

Na Lixeira fi cam armazenados os arquivos que são apagados pelo usuário, ou 
intencionalmente ou acidentalmente. Mas eles podem ser recuperados, por isso ela 
possui a ilustração do símbolo da reciclagem.

Como padrão, na instalação do Windows, será colocado na área de trabalho ape-
nas o ícone Lixeira, porém, você poderá inserir quantos ícones desejar.

BARRA DE TAREFAS

É uma área de suma importância para a u� lização do Windows 7, pois no botão 
Iniciar fi cam os principais comandos e recursos do Windows. 

A Barra de tarefas tem ainda a importante função de avisar quais são os aplica� vos 
em uso, pois é mostrado um retângulo pequeno com a descrição do(s) aplica� vo(s) que 
está(ão) a� vo(s) no momento, mesmo que algumas estejam minimizadas ou ocultas 
sob outra janela, permi� ndo assim, alternar entre estas janelas ou entre programas 
com rapidez e facilidade. 

Podemos alternar entre as janelas abertas com a sequência de teclas ALT+TAB 
(FLIP) permi� ndo escolher qual janela, ou programa deseja manipular, ALT+ESC que 
alterna entre as janelas abertas sequencialmente e Tecla Windows (WINKEY) + TAB 
(FLIP 3D) abre o Windows Aero (FLIP3D). 
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A barra de tarefas também possui o menu Iniciar, barra de inicialização rápida e 
a área de no� fi cação, onde você verá o relógio. Outros ícones na área de no� fi cação 
podem ser exibidos temporariamente, mostrando o status das a� vidades em anda-
mento. Por exemplo, o ícone da impressora é exibido quando um arquivo é enviado 
para a impressora e desaparece quando a impressão termina. Você também verá um 
lembrete na área de no� fi cação quando novas atualizações do Windows es� verem 
disponíveis para download no site da Microso� . 

O Windows 7 mantém a barra de tarefas organizada consolidando os botões quan-
do há muitos acumulados. Por exemplo, os botões que representam arquivos de um 
mesmo programa são agrupados automa� camente em um único botão. Clicar no botão 
permite que você selecione um determinado arquivo do programa. 

Outra caracterís� ca muito interessante é a pré-visualização das janelas ao passar 
a seta do mouse sobre os botões na barra de tarefas.
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BOTÃO INICIAR 

Está no mesmo local do menu Iniciar, encontrado na Barra de tarefas, o qual, 
quando clicado, apresenta a listagem de comandos existentes.

O botão Iniciar é o principal elemento da Barra de Tarefas. Ele dá acesso ao Menu 
Iniciar, de onde se podem acessar outros menus que, por sua vez, acionam programas 
do Windows. Ao ser acionado, o botão Iniciar mostra um menu ver� cal com várias 
opções. Alguns comandos do menu Iniciar têm uma seta para a direita, signifi cando 
que há opções adicionais disponíveis em um menu secundário. Se você posicionar o 
ponteiro sobre um item com uma seta, será exibido outro menu. 

O botão Iniciar é a maneira mais fácil de iniciar um programa que es� ver instala-
do no computador, ou fazer alterações nas confi gurações do computador, localizar um 
arquivo, abrir um documento. É apresentado em duas colunas. A coluna da esquerda 
apresenta atalhos para os programas instalados e para os programas abertos recen-
temente. Na coluna da direita o menu personalizado apresentam atalhos para as prin-
cipais pastas do usuário como Documentos, Imagens, Músicas e Jogos. A sequência 
de teclas para a� var o Botão Iniciar é CTRL+ESC ou a Tecla do Windows (WINKEY).

As opções existentes no botão Iniciar estão 
dispostas no lado esquerdo do menu e no direi-
to. À esquerda você encontra os aplica� vos ou 
recursos colocados na sua máquina.

Algumas opções que poderão estar no botão 
Iniciar:

• Todos os Programas: Exibe uma lista 
completa com todos os programas do 
Windows 7 e aplica� vos instalados em 
seu computador.
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•  Lupa: A Lupa amplia partes diferentes da tela. Esse recurso é ú� l para a exibi-
ção de partes di� ceis de ver.

•  Windows Fax e Scan: Permite que se receba ou emita fax, além de escanear 
um documento.

•  Visualizador XPS: Visualizador dos arquivos criados em formato XPS (XML Pa-
per Specifi ca� on).

•  Calculadora: Aplica� vo calculadora que auxilia na criação de contas simples.

•  Paint: Aplica� vo para edição de imagens, além de permi� r criá-las.

•  Conexão de Área de Trabalho Remota: Aplica� vo que possibilita a conexão com 
outros computadores remotamente, desde que se obedeçam às permissões.

•  Notas Autoadesivas: São lembretes que fi cam pendurados na Área de traba-
lho do Windows.

•  Conectar a um Projetor: Aplica� vo que permite a conexão facilitada a um pro-
jetor para exibição da tela em ambientes apropriados, tais como auditórios, 
salas de reunião, salas de treinamento etc.

•  Ponto de Par� da: Central de tarefas em que são oferecidos recursos que fa-
cilitam o uso do Windows, tais como Backup de arquivos, personalizar o Win-
dows, conexão à internet, entre outros.

•  Windows Live Messenger: Aplica� vo que permite a conversa com outras pes-
soas em tempo real, no modo texto.

DESLIGANDO SEU COMPUTADOR

Quando você termina de usar o computador, é importante desligá-lo corretamente 
não apenas para economizar energia, mas também para garan� r que os dados sejam 
salvos e para ajudar a manter seu computador mais seguro. E o melhor de tudo: o 
computador iniciará rapidamente na próxima vez que você quiser u� lizá-lo.
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Desligamento: O novo conjunto de comandos permite Desligar o computador, 
Bloquear o computador, Fazer Logoff , Trocar Usuário, Reiniciar, Suspender ou Hibernar.

Para desligar o computador, clique no botão Iniciar e, em seguida, clique no botão 
para ligar/desligar no canto inferior direito do menu Iniciar. Normalmente, o botão 
Ligar/desligar tem a seguinte aparência:

Suspender: Quando você clica neste botão, o computador entra em modo de 
suspensão. O Windows salva automa� camente seu trabalho, o monitor é desa� vado 
e o ruído da ventoinha do computador para. Geralmente, uma luz na parte externa do 
gabinete do computador pisca ou fi ca amarela para indicar que o computador está em 
suspensão. Todo o processo leva apenas alguns segundos.

Como o Windows salva seu trabalho, não há necessidade de fechar os programas 
e arquivos antes de colocar o computador em suspensão. Na próxima vez que você ligar 
o computador (e inserir sua senha, se necessário), a aparência da tela será exatamente 
igual a quando você desligou o computador.

Para acordar o computador, pressione o botão para ligar/desligar no gabinete do 
computador. Como você não tem de esperar o Windows iniciar, o computador acorda 
em segundos e você pode voltar ao trabalho quase imediatamente.

PLANO DE FUNDO

Todos nós temos uma foto preferida, não é mesmo? Qual é a sua? Aquela que está 
no porta-retratos da sua mesa de trabalho ou de estudos? Com o Windows, você pode 
exibir suas fotos favoritas como plano de fundo da área de trabalho de seu computador.
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Além de fotos, o plano de fundo pode ser uma imagem ou um desenho, que deixa 
o ambiente de trabalho do Windows mais bonito cu até mesmo personalizado, ou seja, 
do jeito que você gosta.

Quando vai a alguma loja ou escritório, você já deve ter notado que algum monitor 
exibe fotos de família ou mesmo belas paisagens, não é mesmo?

Os planos de fundo da área de trabalho do Windows, também são conhecidos 
como papéis de parede. Hoje em dia existem vários sites especializados em disponibi-
lizar papéis de parede, com os mais variados temas: carros, animais, anjos, etc.

ÍCONES 

Representação gráfi ca de um arquivo, pasta ou programa. Você pode adicionar 
ícones na área de trabalho, assim como pode excluir. Alguns ícones são padrões do 
Windows: Computador, Painel de Controle, Rede, Lixeira e a Pasta do usuário. 

Os ícones de atalho são iden� fi cados pela pequena seta no canto inferior esquerdo 
da imagem. Eles permitem que você acesse programas, arquivos, pastas, unidades de 
disco, páginas da web, impressoras e outros computadores. 

Os ícones de atalho oferecem links para os programas ou arquivos que eles repre-
sentam. Você pode adicioná-los e excluí-los sem afetar os programas ou arquivos atuais. 
Para selecionar ícones aleatórios, pressione a tecla CTRL e clique nos ícones desejados.



Copyright © Direitos Reservados ao site:  www.estudioaulas.com.br 12

INFORMÁTICA
TEORIA E EXERCÍCIOS COMENTADOS

Fabrício Melo

AULA DEMONSTRATIVA!

Quando você instala programas em seu computador, alguns deles automa� ca-
mente criam um ícone de atalho na área de trabalho. Veja a seguir alguns exemplos 
de ícones:

  
CorelDRAW X3 Adobe 

PhotoShop CS3
Autodesk 

AutoCAD 2010
Internet Explorer Windows Live 

Messenger

Cada ícone contém o nome, do programa ou pasta, correspondente. Este nome 
pode ser modifi cado conforme a necessidade.

TRABALHANDO COM JANELAS

Mesmo que o conteúdo de cada janela seja diferente, todas as janelas têm algu-
mas coisas em comum.

A maioria das janelas possuem as mesmas partes básicas.
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1. Barra de Título: Está localizada na parte superior de uma janela, sendo colo-
rida em azul, na instalação padrão, apresenta o nome do programa em uso e/
ou nome do documento atualmente aberto.

 Permite que o usuário movimente a janela para um outro local da tela, ou 
seja, o usuário posiciona o mouse sobre a Barra de Título, pressiona e segura 
o botão esquerdo do mouse e arrasta a janela para outra posição, fazendo 
com que todo o conteúdo sofra também um deslocamento. 

2.  Barra de Menus: Ao longo da parte superior de toda as janelas há uma Barra 
de Menu que relaciona todos os menus disponíveis. Um menu consiste em 
uma lista de comandos que executam tarefas.

 A maioria dos programas possui um menu Arquivo, um menu Editar e um 
menu Ajuda, além de outros, exclusivos do próprio programa.

3.  Botão Minimizar: Permite ocultar a janela, deixando-a visível somente como 
um botão na barra de tarefas.

4.  Botão Maximizar: Ao clicar neste botão, a janela ocupa a tela inteira do mo-
nitor. Com a janela maximizada, este botão se transforme no botão Restaurar 
Tamanho.

 Botão Restaurar Tamanho: Este botão também está localizado no meio dos 
3 botões, porém só é apresentado se a janela es� ver maximizada, portanto o 
botão Restaurar se alterna com o botão de Maximizar dependendo de como a 
respec� va janela esteja apresentada. Pressionar o botão “Restaurar” faz com 
que a janela de aplica� vo retorne ao seu tamanho anterior.

5.  Botão Fechar: Como o próprio nome diz, este botão é u� lizado para fechar a 
janela do programa.

6.  Barras de rolagem: Permite rolar o conteúdo da janela para cima, para baixo 
e para os lados, para ver informações que estão fora de visão no momento.
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WINDOWS EXPLORER 

No computador, para que tudo fi que organizado, existe o Windows Explorer. Ele 
é um programa que já vem instalado com o Windows e pode ser aberto através do 
Botão Iniciar ou do seu ícone na barra de tarefas.

Este é um dos principais u� litários encontrados no Windows 7. Permite ao usuário 
enxergar de forma interessante a divisão organizada do disco (em pastas e arquivos), 
criar outras pastas, movê-las, copiá-las e até mesmo apagá-las.

Com relação aos arquivos, permite protegê-los, copiá-los e movê-los entre pastas 
e/ou unidades de disco, inclusive apagá-los e também renomeá-los. Em suma, é este 
o programa que disponibiliza ao usuário a possibilidade de gerenciar todos os seus 
dados gravados.

O Windows 7 é totalmente voltado para tarefas e usuários, portanto o que você 
enxerga são os arquivos do usuário que está ligado. Eventualmente, se efetuar a troca 
de usuários e abrir o Windows Explorer, ele mostrará primeiramente os arquivos desse 
novo usuário e assim sucessivamente.

Os arquivos são muito importantes e, portanto, merecem uma atenção especial. 
Não podem estar espalhados pelo computador, precisam ser guardados em locais 
específi cos, chamado pastas.

Uma das novidades do Windows 7 são as Bibliotecas. Por padrão já consta uma 
na qual você pode armazenar todos os seus arquivos e documentos pessoais/traba-
lho, bem como arquivos de músicas, imagens e vídeos. Também é possível criar outra 
biblioteca para que você organize da forma como desejar.

O Windows Explorer está dividido em várias partes. A porção da esquerda mostra 
a sua biblioteca, que pode incluir seus arquivos, suas músicas, fi lmes e imagens; há 
também o ícone Favoritos para visualizar seus sites preferidos, a área de trabalho, sua 
rede domés� ca ou de trabalho e o Computador.

À direita do Windows Explorer você pode observar os arquivos existentes na pasta 
explorada. 
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Você pode criar livremente as pastas. O Windows 7 u� liza a Biblioteca como pa-
drão para armazenar seus dados. Isso permite maior organização e facilita a localização. 
Ainda assim, por exemplo, dentro da pasta Documentos é possível criar pastas para 
organizar suas informações.

A vantagem de poder criar uma pasta é exatamente ter os trabalhos organizados 
e divididos por assunto, como se fossem gavetas de um armário.

Ao abrir o Windows Explorer o novo sistema de BIBLIOTECAS permite acesso 
rápido às principais pastas do usuário.

Veja a seguir uma explicação sobre as partes da janela do Windows Explorer.

Botões Minimizar, Maximizar e Fechar: servem, respec� vamente, para reduzir a 
janela a um botão na barra de tarefas, para fazer com que a janela ocupe a tela toda 
e para fechar o programa.
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Botões Avançar e Voltar: o botão Voltar serve para que volte à pasta anterior, 
ou seja, a pasta que você acessou antes da atual. O botão Avançar passa para a pasta 
seguinte.

Barra de endereço: é o local onde você digita o endereço da pasta ou do arquivo 
desejado. Enquanto você digita, o botão Ir para é exibido. Ao localizar a pasta ou o 
arquivo desejado, basta clicar sobre este botão.

Caixa de Pesquisa: u� lizando esta caixa, você poderá procurar rapidamente por 
qualquer arquivo ou pasta que esteja no computador. Você verá mais detalhes sobre 
ela no próximo tópico.

Barra de Ferramentas: exibe várias opções, de acordo com os itens que são aces-
sados no painel de navegação. Você verá como u� lizá-la a seguir, ainda neste tópico.

Painel de navegação: como o próprio nome diz, através dele 
você navega pela área de trabalho, pelas bibliotecas, pelo disco rígido 
do computador e pela rede, caso o computador esteja conectado a 
alguma.

No painel de navegação, os itens são divididos em categorias: 
Favoritos, Bibliotecas, Computador e Rede.

Favoritos: permite que você acesse os itens da Área de traba-
lho, os arquivos que foram baixados da Internet (pasta Downloads) e 
todos os locais que você acessou recentemente, no seu computador 
ou na rede.
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Bibliotecas: uma biblioteca se parece muito com uma pasta, mas não armazena 
arquivos. Em vez disso, uma biblioteca aponta para os locais em que seus arquivos 
estão armazenados e mostra todos como uma só coleção.

Computador: exibe o disco rígido do computador (Disco Local C:). Se houver mais 
de um disco ou se um disco es� ver par� cionado, o Windows Explorer irá exibi-la com 
a letra seguinte (Disco Local D:). O item Computador também exibe a unidade de CD 
ou DVD, caso haja alguma.

Rede: se o seu computador es� ver conectado a uma rede, este item fará parte 
do painel de navegação e irá exibir todos os computadores que fazem parte da rede.

Painel direito: exibe todas as opções referentes aos itens que estão no painel de 
navegação.

ARQUIVOS E PASTAS

Agora, você aprenderá mais sobre os arquivos e as pastas. Como você já sabe, 
cada arquivo possui um nome que o iden� fi ca, facilitando o trabalho do usuário.
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Cada um também tem seu formato. Por exemplo, existem arquivos do Bloco de 
notas, do Paint, do WordPad e assim por diante. De modo que um arquivo criado pelo 
Bloco de notas não pode ser aberto pelo Paint, pois o formato desse arquivo é texto, 
e o Painel reconhece arquivos de imagens.

Podemos iden� fi car o formato de um arquivo observando o seu ícone, que é igual 
ao ícone do aplica� vo que o criou.

Vendo os ícones, você pode ver como é fácil dis� nguir qual é o formato de cada 
arquivo. Primeiro por causa do seu ícone, e segundo porque seus nomes facilitam a 
iden� fi cação.

Portanto, ao salvar arquivos, dê-lhes nomes pequenos e fáceis de iden� fi cá-los, 
relacionados ao assunto do seu conteúdo.

Outra coisa importante que deve ser lembrada é que dois arquivos do mesmo 
formato não podem ter o mesmo nome no mesmo local, ou seja, na mesma pasta. 
Agora, caso um arquivo seja do formato texto e o outro formato de desenho, esse 
problema não ocorre.
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O sistema operacional reconhece o formato de um arquivo pela sua extensão. 
Como o próprio nome diz, ela é uma extensão do nome do próprio arquivo. Seria como 
se fosse o sobrenome, para saber de que família ele pertence (família das imagens, 
dos textos, das músicas etc.).

Todo arquivo possui uma extensão (quase sempre formada por três letras), e ela 
vem depois de seu nome. Por padrão, o Windows oculta todas as extensões dos ar-
quivos, mostrando apenas o nome dele, mas é a par� r delas que o sistema sabe qual 
aplica� vo deverá abrir o arquivo solicitado.

O nome do arquivo é separado de sua extensão por um ponto (.).

Observação: Note que a extensão dos arquivos do Bloco de notas é “txt”.

É por esse mo� vo que podemos dar o mesmo nome a arquivos com extensões 
diferentes na mesma pasta. Pois, o sistema percebe que eles não pertencem ao mes-
mo formato.

O � po de um arquivo pode ter mais de uma extensão. É o caso dos arquivos de 
imagem. A diferença está na qualidade dos formatos, na quan� dade de espaço em 
disco que o arquivo ocupa e em quais aplica� vos ele pode ser aberto.

Além dessas extensões, existe também outro � po de arquivo que é essencial para 
o funcionamento de todo o sistema operacional. São os arquivos executáveis.

Os arquivos executáveis possuem a extensão EXE. Eles são os arquivos principais 
dos aplica� vos no Windows. Todo aplica� vo possui um arquivo com a extensão EXE, 
que é o responsável pela execução do mesmo (por isso o nome executável).

Vamos pegar como exemplo a calculadora. Na verdade, a calculadora propriamente 
dita é o arquivo calc.exc, que fi ca localizado em uma das pastas internas do Windows.
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Portanto, o atalho da calculadora, que fi ca no grupo Acessórios, do menu Iniciar, 
direciona diretamente para esse arquivo.

Sem os atalhos, precisaríamos abrir os aplica� vos sempre pelo seu arquivo exe-
cutável, tornando o trabalho muito complicado, pois cada aplica� vo fi ca instalado em 
uma pasta diferente no sistema operacional.

Extensões de Arquivos

O nome de um arquivo é composto de duas partes, separadas por um ponto (.). 
A primeira é geralmente defi nida pelo usuário ou pelo programa que cria o arquivo e 
pode iden� fi car o conteúdo ou a fi nalidade do arquivo. A segunda parte representa 
a extensão do arquivo e segue padrões que iden� fi cam o � po de arquivo, como exe, 
doc e ini.

Exemplos de extensões

.doc - .docx - .r�  - .txt - .dot - .odt  arquivos de textos.

.xls – .xlsx - .csv - .ods  Pastas de trabalho (Planilhas eletrônicas).

.ppt - .pptx - .pps - .ppsx - .odp  Apresentações de slides.

.mdb - .mdf - .odb - .accdb  Banco de dados.

.jpg(jpeg) - .bmp - .gif - .� f - .png - .ico  Figuras, imagens, fotos...

.wav - .wma - .mp3 - .aac - .mid - .cda  áudio.

.mpg(mpeg) - .mp4 - .wmv - .avi - .mov - .fl v - .mkv -.rmvb  áudio/vídeo.

.exe - .scr - .bat - .com - .msi  executáveis.

.html(htm) - .xml - .php - .asp  Páginas da Internet.

.zip - .rar  Compactados.

.eml  e-mail.
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.ini - .drv - .sys - .dll - .ht  Arquivos de Sistema.

.pdf - .xps  arquivos não editáveis*. 

*(Podem ser editáveis desde que tenha programas adequados para tal fi nalidade).

LIVE ICONS (MODOS DE EXIBIÇÃO) 

Os ícones “ao vivo” no Windows 7 são um grande melhoramento em relação aos 
ícones tradicionais. Nas aplicações que tenham esta funcionalidade disponível, os Live 
Icons fornecem-lhe uma pré-visualização em miniatura do conteúdo de cada arquivo, 
em vez de uma representação genérica da aplicação que está associada ao arquivo. 
Conseguirá ver pré-visualização dos arquivos – incluindo as primeiras páginas dos seus 
documentos, as suas fotos e mesmo as capas dos álbuns das músicas que têm gravadas 
no computador sem ter que abrir qualquer desses arquivos.
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Painel de Visualização 

De forma, a oferecer-lhe uma maneira ainda mais completa de pré-visualizar os 
conteúdos dos documentos sem ter que os abrir, os Exploradores como o Explorador 
de Documentos, Explorador de Música e o Explorador de Imagens oferecem-lhe um 
Painel de Visualização opcional. 

Nas aplicações que disponibilizem esta funcionalidade poderá navegar por pré-vi-
sualizações legíveis de vários documentos ou antever alguns segundos do conteúdo de 
arquivos de mídia. Para isso, basta clicar no botão “Mostrar Painel de Pré-Visualização” 
que fi ca na Barra de Ferramentas.
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APLICATIVOS DE WINDOWS 7

O Windows 7 inclui muitos programas e acessórios úteis. São ferramentas para 
edição de texto, criação de imagens, jogos, ferramentas para melhorar o desempenho 
do computador, calculadora e etc. 

Se fôssemos analisar cada acessório que temos, encontraríamos várias aplicações, 
mas vamos citar as mais usadas e importantes. 

A pasta Acessórios é acessível dando-se um clique no botão Iniciar na Barra de 
tarefas, escolhendo a opção Todos os Programas e no submenu, que aparece, escolha 
Acessórios.

Bloco de Notas 

Aplica� vo de edição de textos (não oferece nenhum recurso de formatação) usado 
para criar ou modifi car arquivos de texto. U� lizado normalmente para editar arquivos 
que podem ser usados pelo sistema da sua máquina.

O Bloco de Notas serve para criar ou editar arquivos de texto que não exijam 
formatação e não ultrapassem 64KB. Ele cria arquivos com extensões .INI, .SYS e .BAT, 
pois abre e salva texto somente no formato ASCII (somente texto).
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Word Pad 

Editor de texto com formatação do Windows. Pode conter imagens, tabelas e 
outros objetos. A formatação é limitada se comparado com o Word. A extensão pa-
drão gerada pelo Word Pad é a RTF. Lembre-se que por meio do programa Word Pad 
podemos salvar um arquivo com a extensão DOC entre outras.

Paint 

Editor simples de imagens do Windows. A extensão padrão é a BMP. Permite 
manipular arquivos de imagens com as extensões: JPG ou JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO 
entre outras.
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Calculadora 

Pode ser exibida de quatro maneiras: padrão, cien� fi ca, programador e esta� s� ca.

Windows Live Movie Maker 

Editor de videos. Permi-
te a criação e edição de víde-
os. Permite inserir narrações, 
músicas, legendas, etc... Possui 
vários efeitos de transição para 
unir cortes ou cenas do vídeo. 
A extensão padrão gerada pelo 
Movie Maker é a MSWMM 
se desejar salvar o projeto ou 
WMV se desejar salvar o vídeo.
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PAINEL DE CONTROLE

O Painel de controle fornece um conjunto de ferramentas administra� vas com 
fi nalidades especiais que podem ser usadas para confi gurar o Windows, aplica� vos e 
ambiente de serviços. O Painel de controle inclui itens padrão que podem ser usados 
para tarefas comuns (por exemplo, Vídeo, Sistemas, Teclado, Mouse e Adicionar har-
dware). Os aplica� vos e os serviços instalados pelo usuário também podem inserir 
ícones no Painel de controle.

Existem três opções de modo de exibição para o Painel de controle: O modo de 
exibição Categoria, Ícones grandes e Ícones pequenos. 

A Janela

 Botões Minimizar, Maximizar e Fechar: servem, respec� vamente, 
para reduzir a janela a um botão barra de tarefas, para fazer com que a janela ocupe 
a tela toda e para fechar o programa.

 Botões Avançar e Voltar: o botão Voltar serve par que volte à categoria 
anterior, ou seja, a categoria que você acessou antes da atual. O botão Avançar passa 
para a categoria seguinte.

 Barra de endereço: é 
o local em que você digita o endereço da categoria ou item desejado. Enquanto você 
digita, o botão é exibido.

 Caixa de Pesquisa: através desta caixa, você poderá pro-
curar rapidamente por qualquer item do Painel de Controle.

Modo de Exibição Categoria

O modo de exibição Categoria exibe os ícones do Painel de controle de acordo 
com o � po de tarefa que o usuário desejar executar.
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• Sistema e Segurança: exibe uma série de recursos para manutenção e segu-
rança de seu computador, tais como: Central de Ações, Firewall do Windows, 
Sistema, Windows Update, Opções de energia, Backup e Restauração etc.

• Rede e Internet: exibe o status e as tarefas de rede, tais como: Central de 
Rede e Compar� lhamento, Grupos Domés� co e Opções da Internet.

• Hardware e Sons: exibe várias opções para você adicionar novos Hardwares 
e Gerenciar os disposi� vos de Áudio e Vídeo em geral. 

• Programas: nesta opção você pode gerenciar todos os programas em seu 
computador, podendo desinstalar e restaurar os programas instalados.

• Contas de Usuários e Segurança familiar: permite gerenciar os usuários do 
computador, determinando se o usuário poderá executar algumas tarefas ou 
não.

 Uma conta de usuário é o conjunto de informações que diz ao Windows quais 
arquivos e pastas o usuário poderá acessar, quais alterações poderá efetuar 
no computador e quais são suas preferências pessoais. Cada pessoa acessa 
sua conta com um nome de usuário e uma senha.
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 Há três � pos principais de contas:

–  Administrador: criada quando o Windows é instalado, Ele lhe dá acesso 
completo ao computador.

–  Usuário padrão: permite que você execute tarefas comuns e trabalhe com 
seus próprios arquivos.

–  Convidado: des� na-se às pessoas que precisam de acesso temporário ao 
computador.

 Controle dos Pais

 Ajuda a controlar o modo como as crianças usam o computador. Por exemplo, 
você pode defi nir limites para a quan� dade de horas que seus fi lhos podem 
usar o computador, os jogos que podem jogar e os programas que podem 
executar.

• Aparência e Personalização: Nesta opção você pode controlar toda a aparên-
cia de seu computador, o modo como sua tela será exibida. Poderá alterar o 
tema, o Plano de fundo da Área de trabalho, ajustar a Resolução da tela etc.

• Relógio, Idioma e Região: Nesta opção você poderá alterar a Data e hora, 
Fuso horário e muitos outros.

• Facilidade de Acesso: Permite que o Windows sugira confi gurações, poderá 
O� mizar a exibição visual, Alterar confi guração do mouse etc.

Modos de Exibição Ícones Pequenos e Ícones Grandes

Os modos de exibições Ícones grandes e Ícones pequenos exibem os ícones do 
Painel de controle em um modo de exibição que é familiar aos usuários de versões 
anteriores do Windows 7.



INFORMÁTICA
TEORIA E EXERCÍCIOS COMENTADOS

Fabrício Melo

Copyright © Direitos Reservados ao site:  www.estudioaulas.com.br 29
AULA DEMONSTRATIVA!

Ícones Pequenos

Ícones Grandes
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NOVIDADES DO WINDOWS 7

•  Ajustar

 O recurso Ajustar permite o redimensionamento rápido e simétrico das jane-
las abertas, basta arrastar a janela para as bordas pré-defi nidas e o sistema a 
ajustará às grades.

•  Aero Peek

 Exclusivo das versões Home Premium, Professional e Ul� mate, o Aero Peek 
permite que o usuário visualize as janelas que fi cam ocultadas pela janela 
principal.

•  Nova Barra de Tarefas

 A barra de tarefas do Windows 7 conta com uma grande atualização gráfi ca. 
Agora o usuário pode ter uma prévia do que está sendo rodado, apenas pas-
sando o mouse sobre o item minimizado. 

•  Aero Shake

 Área de trabalho bagunçada? Muitas janelas abertas? Basta selecionar a ja-
nela deseja, clicar na barra de � tulos e sacudir. Todas as outras janelas serão 
minimizadas automa� camente.

•  Jumplist

 Esse novo recurso permite a criação de listas de atalhos para acesso mais 
dinâmico aos documentos, sites e programas usados com mais frequência. 
Além da atualização automá� ca, é possível fi xar os atalhos favoritos, para que 
não sejam trocados.

•  Planos de fundo

 A cada versão do Windows, a Microso�  prepara novas imagens para papéis 
de parede, com o Windows 7 não poderia ser diferente. E ainda há uma novi-
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dade, o novo sistema operacional permite a confi guração de apresentação de 
slides para planos de fundo, trocando as imagens automa� camente. 

•  Alternância de Tarefas

 A barra de alternância de tarefas do Windows 7 foi reformulada e agora é 
intera� va. Permite a fi xação de ícones em determinado local, a reorganização 
de ícones para facilitar o acesso e também a visualização de miniaturas na 
própria barra.

•  Grupos Domés� cos

 Para facilitar o compar� lhamento de arquivos e impressoras na rede domés-
� ca, a Microso�  criou o recurso dos grupos domés� cos. Uma vez criado o 
grupo, torna-se muito mais ágil e simples o compar� lhamento de músicas, 
vídeos, documentos e fotos entre computadores. Permite também a proteção 
por senhas e o controle do conteúdo compar� lhado.

•  Gadgets

 Diferentemente do Windows Vista, que prendia as gadgets na barra lateral do 
sistema. O Windows 7 permite que o usuário redimensione, arraste e deixe as 
gadgets onde quiser, não dependendo de grades determinadas. 

•  Gerenciador de Jogos

 O gerenciador de jogos do Windows 7 permite a conexão com feeds de atu-
alizações e novas aplicações da Microso� , registra vitórias, derrotas e outras 
esta� s� cas. O novo sistema operacional conta ainda com a volta de três jogos 
online do Windows XP, Damas, Espadas e Gamão, todos reformulados e rede-
senhados.

•  Windows Media Center

 O novo Windows Media Center tem compa� bilidade com mais formatos de 
áudio e vídeo, além do suporte a TVs online de várias qualidades, incluindo 
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HD. Também conta com um serviço de busca mais dinâmico nas bibliotecas 
locais, o TurboScroll.

•  Windows Backup

 Além do já conhecido Ponto de Restauração, o Windows 7 vem também com 
o Windows Backup, que permite a restauração de documentos e arquivos 
pessoais, não somente os programas e confi gurações.

•  Windows Touch

 Uma das inovações mais esperadas do novo OS da Microso� , a compa� bili-
dade total com a tecnologia do toque na tela, o que inclui o acesso a pastas, 
redimensionamento de janelas e a interação com aplica� vos.

•  Redes sem fi o

 Os usuários do Windows Vista sofriam com a interface pouco intui� va do as-
sistente para conexão de redes sem fi o. No Windows 7 isso acabou, o sistema 
simples permite o acesso e a conexão às redes com poucos cliques.

•  Tablet

 Para quem não gosta de teclado e mouse, o Windows 7 vem com muito mais 
compa� bilidade com a tecnologia Tablet. Conta com reconhecimento de ma-
nuscrito e de fórmulas matemá� cas, digitalizando-as. 

•  Modo XP

 Para compa� bilidade com programas corpora� vos de pequenas e médias em-
presas, o novo sistema operacional conta com suporte ao modo Windows XP, 
que pode ser baixado no site da Microso� .

•  Windows Defender

 Livre-se de spywares e outras pragas virtuais com o Windows Defender do 
Windows 7, agora mais limpo e mais simples de ser confi gurado e usado.
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•  Windows Firewall

 Para proteção contra crackers e programas mal-intencionados, o Firewall do 
Windows. Agora com confi guração de perfi s alternáveis, muito ú� l para uso 
da rede em ambientes variados, como shoppings com Wi-Fi pública ou cone-
xões residências. 

•  Notas Autoadesivas

 As notas autoadesivas servem para colar lembretes na área de trabalho. Po-
dem ser digitadas ou manuscritas, caso o computador possua Tablet ou tela 
sensível ao toque.

•  Central de Ações

 Chega de balões de alerta do Windows atrapalhando os aplica� vos. O Win-
dows 7 conta com a central de ações, recurso confi gurável que permite a es-
colha do que pode ou não pode interferir no sistema durante as aplicações.

•  Novo Paint e nova Calculadora

 O Paint e a Calculadora do Windows 7 foram todos reformulados. No Paint 
novas paletas de ferramentas, novos pincéis e novas formas pré-defi nidas e 
na Calculadora os novos modos de exibição, padrão, cien� fi ca, programador 
e esta� s� ca.

•  Flip 3D

 Flip 3D é um feature padrão do Windows Vista que fi cou muito funcional tam-
bém no Windows 7. No Windows 7 ele fi cou com realismo para cada janela e 
melhorou no reconhecimento de screens atualizadas.

•  Novo menu Iniciar.

•  Comando de voz (inglês).

•  Leitura na� va de Blu-Ray e HD DVD.
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•  Conceito de Bibliotecas (Libraries), como no Windows Media Player, integra-
do ao Windows Explorer.

•  Arquitetura modular, como no Windows Server 2008.

•  Faixas (ribbons) nos programas incluídos com o Windows (Paint e WordPad, 
por exemplo), como no Offi  ce 2007.

•  Aceleradores no Internet Explorer 8.

•  Aperfeiçoamento no uso da placa de vídeo e memória RAM.

•  UAC personalizável.

•  Melhor desempenho.

•  Gerenciador de Credenciais.

•  Boot o� mizado e suporte a boot de VHDs (HDs Virtuais).

•  Instalação do sistema em VHDs.

GADGETS

Os Gadgets colocam informação e diversão, como no� cias, fotos, jogos e as fases 
da Lua diretamente na sua área de trabalho.

No Windows Vista, os gadgets foram agrupados na Barra Lateral. O Windows 7 
os liberta na tela, onde é possível movê-los e redimensioná-los como você preferir.

Arraste um gadget para perto da borda da tela – ou outro gadget – e observe como 
ele se ajusta direi� nho no lugar, para um visual melhor. Janelas abertas no caminho 
dos seus gadgets? Use o Peek para que eles reapareçam instantaneamente. 
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Windows 7 – Novidades do Windows Aero

Uma das novidades do Windows 7 é a melhoria do Aero, novidade que veio no 
Vista. Mas agora está remodelada, mais prá� ca e com recursos de � rar o fôlego! 

Muito mais do  que um visual bonito, o Windows Aero é uma grande revolução 
na forma de se u� lizar o sistema operacional da Microso� . Para quem nunca viu, o 
Aero pode ser resumido àquele visual transparente já presente no Windows Vista, que 
permite ver em partes o que há atrás das janelas dos programas. Mas quem usa o Vista 
em computadores não muito potentes muitas vezes preferiu desligar o recurso, pois 
consume muita memória.

No desenvolvimento do Windows 7, o Aero foi aprimorado e deixado mais leve. 
Além de mais rápido, trouxe novidades: o Aero Shake, o Aero Snap e o Aero Peak, além 
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de alguns atalhos e funções muito interessantes. Se até agora você não se convenceu 
com o Windows 7, conhecendo um pouco mais o Aero pode fazer você mudar de ideia 
e ver que vale a pena inves� r nesse sistema operacional.

Novidades no Aero Peak

Quem migra para o Windows 7 percebe que ele não tem o link de visualizar a Área 
de Trabalho. Isso porque o recurso do Aero Peak subs� tui essa função, antes presente 
na Barra de Inicialização Rápida, que inclusive também foi subs� tuída no Windows 7 
pela Superbarra. Então, para visualizar a Área de Trabalho, basta mover o cursor do 
mouse sobre o canto direito da Barra de Tarefas do Windows 7, após o relógio onde 
existe um botão discreto, sem clicar em nada, o que torna todas as janelas abertas 
fi cam transparentes. Ao clicar nesse botão, todas as janelas são minimizadas e a Área 
de Trabalho é mostrada. Clicando novamente, elas voltam a abrir como estavam antes.

Peak, em inglês, signifi ca “dar uma espiada, uma olhadela rápida ou discreta”. É 
isso que você faz com o botão de visualizar Área de Trabalho. Outra forma de fazer 
isso é u� lizar um recurso da Superbarra. Ao passar com o mouse sobre algum ícone 
dela, aparece uma janela com uma miniatura das janelas abertas daquele programa. 
Por exemplo, se você tem três janelas de seu navegador aberto, elas fi cam juntas sob 
um mesmo ícone e, ao passar o mouse sobre esse ícone, sem clicar nada, aparecem 
as miniaturas das três janelas, para você dar uma espiada.

A parte diver� da e inovadora do Aero Peak agora está no seguinte: se você mover 
o mouse sobre uma dessas miniaturas abertas, todas as outras janelas fi cam transpa-
rentes e você vê somente a janela selecionada. Mais uma forma prá� ca para dar uma 
espiada, um peak, usando o Windows Aero. O mesmo efeito é ob� do com o atalho 
Alt+Tab. A janela selecionada fi ca visível, tornando as outras transparentes.
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Aero Shake

Uma novidade diver� da do Windows Aero é o Shake. Não, ele não é feito com 
sorvete e servido com canudo. Shake, em inglês, quer dizer “balançar”. A ideia aqui é 
balançar algo. Neste caso, o Aero Shake serve para minimizar todas as janelas abertas 
ao se balançar uma específi ca. O processo é bem simples. Ao invés de minimizar todas 
as janelas ao ver a Área de Trabalho e depois abrir só a janela desejada, é possível pegar 
essa janela, segurando a Barra de Título e balançá-la. O contrário também é possível: 
caso você tenha minimizado as janelas com o Aero Shake, ao balançar a aberta, todas 
as outras janelas minimizadas que estejam na Superbarra voltarão ao estado aberto 
de antes.

Aero Snap

Um outro recurso interessante do Windows Aero é o Snap. Quem u� liza programas 
de edição de imagem em inglês, como o Photoshop ou o CorelDraw, já deve ter visto 
essa expressão, que quer dizer “grudar”. Nesses programas, quando a função Snap é 
selecionada, os objetos grudam nas guias ou em outros objetos, u� lizando-os como 
referência.

O Aero Snap é uma forma de fazer isso com as janelas, u� lizando os limites do 
monitor como referência. Enquanto o Aero Shake serve para minimizar as janelas, o 
Aero Snap serve para maximizá-las. Existem três formas diferentes de u� lizar o recurso: 
maximizar completamente, pela metade ou ver� calmente.

Se você segurar a Barra de Título e arrastar a janela até a borda superior do 
monitor, quando o cursor do mouse encostar na borda, aquela janela é maximizada 
para preencher a tela toda. O contrário também acontece: se você segurar a Barra de 
Título de uma janela maximizada e arrastá-la para longe da borda, ela se soltará e será 
restaurada a seu tamanho original antes de ser maximizada.

Agora, se você segurar a Barra de Título e arrastar a janela até a borda lateral, 
ela será maximizada para preencher aquela metade da tela. Assim, você pode maxi-
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mizar duas janelas lado a lado, para trabalhar com dois programas abertos e visíveis 
ao mesmo tempo.

A úl� ma forma de u� lizar o Aero Snap é para moldar o tamanho das janelas. Se 
você clicar na borda da janela para alterar seu tamanho e arrastá-la para a borda in-
ferior ou superior, a janela é ampliada ver� calmente. Se você tentar arrastar a janela, 
ela fi cará desse tamanho, grudada nas bordas.

O que é preciso para rodar o Windows Aero?

Não é todo computador que consegue rodar o Windows Aero. Para isso, são ne-
cessárias as seguintes confi gurações:

• Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ou Windows 7 Ul� mate. 
O Windows 7 Home Basic não tem o efeito de vidro no Aero.

• Processador de ao menos 1 GHz.

• Ao menos 1 GB de memória RAM.

• Processador gráfi co compa� vel com DirectX 9, com driver WDDM (Windows 
Display Driver Model) e um mínimo de 128 MB de memória de vídeo.

• 32 bits por pixel.

• Ao menos um HDD de 40 GB com 15 GB de espaço livre.

• Drive de DVD.

• Saída de áudio e acesso a internet, de preferência banda larga.

Outros recursos e atalhos do Windows Aero

Existem dois atalhos do teclado que u� lizam o sistema do Windows Aero que são 
geniais. O primeiro deles é o Live Thumbnails. Com o atalho Windows+T (a tecla Win-
dows é aquela que tem a logo do Windows, ao lado da tecla Alt e/ou Ctrl), você passeia 
pelas miniaturas da Superbarra mais ou menos como se passeasse usando o Alt+Tab.
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Outro atalho é o Flip 3D. Ele é uma forma diferente de usar o Alt+Tab, com um 
recurso 3D interessante. Usando a combinação tecla Windows+Tab, você passeia pelas 
janelas abertas em um visual tridimensional.

E a tecla Windows + Home a� va o aero Shake.
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 QUESTÕES DE CONCURSOS

Conceitos de S.O

1.  (Cespe/TJDFT/Superior/2013) No Windows 7, a função de gerenciamento do com-
putador permite que diversas a� vidades de manutenção em computadores locais e 
remotos sejam realizadas, como, por exemplo, gerenciar recursos compar� lhados, 
visualizar usuários conectados e interromper serviços do sistema.  

2.  (Cespe/Funasa/Médio/2013) O sistema operacional, além de controlar o armaze-
namento dos dados, é visível ao usuário por meio das interfaces de gerenciamento 
de recursos do computador, como memória, periféricos e CPU. 

3.  (Cespe/CNPq/Superior) O sistema operacional Windows u� liza mul� tarefa com 
preempção, pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo.

4.  (Cespe/Fub/Médio/2015) Por se tratar de um so� ware proprietário, o Windows 
foi projetado de modo que todas as operações sejam executadas por meio de um 
único componente do sistema operacional, conhecido como módulo de sistema. 

5.  (Cespe/EBC/Superior) O Windows 7 Professional grava os arquivos em formato 
na� vo ext3 e fat32; o Linux u� liza, por padrão, o formato NTFS, mais seguro que o 
adotado pelo Windows.

6.  (Universa/Sipam/Superior/2012) Os sistemas de arquivos são as formas de organi-
zação de dados em um meio de armazenamento, que normalmente são os discos 
magné� cos. Assinale a alterna� va que apresenta o nome de um sistema de arquivos 
desenvolvido pela Microso� , na� vo em alguns sistemas operacionais Windows.
a) NTFS – New Technology File System. 
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b) EXT3 – Third Extended File System. 
c) XFS – Extended File System. 
d) RaiserFS – Raiser’s File System. 
e) UFS – Unix File System. 

Aero

1.  (Universa/MTur/Médio) O Windows 7 permite minimizar, com um único coman-
do, todas as janelas abertas, com exceção da janela a� va, ou seja, aquela na qual 
se está trabalhando no momento. Para executar essa ação, é sufi ciente realizar o 
seguinte procedimento: manter pressionada a tecla

 

2.  (Cespe/Detran-ES/Médio) O Aero Shake é um recurso da área de trabalho que 
permite minimizar todas as janelas abertas, de forma rela� vamente rápida, exceto 
a janela a� va, na qual se deseja trabalhar. Para isso, é sufi ciente clicar duas vezes 
o canto superior esquerdo dessa janela.

3.  (Cespe/Detran-ES/Médio) O acesso imediato à área de trabalho pode ser feito 
clicando-se o botão Mostrar Área de Trabalho, o que minimiza as janelas abertas. 
Caso, em seguida, se clique novamente o mesmo botão, apenas a janela que estava 
em primeiro plano voltará a ser exibida.
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4.  (Cespe/ECT/Superior) No Windows 7, ao se apontar para a borda superior de uma 
janela e arrastá-la para a parte superior a essa tela, essa janela será expandida e 
preencherá toda a área de trabalho.

5.  (Cespe/CNJ/Superior/2013) O Windows 7 está disponível nas edições Home Pre-
mium, Professional, Ul� mate e Enterprise. Dessas opções, apenas as duas primei-
ras contêm o recurso peek, que permite a visualização de documentos a par� r de 
janelas abertas na área de trabalho.

Lixeira

1.  (Cespe/TCE-PA/Médio/2016) No Windows, ao se clicar a opção Esvaziar Lixeira, 
os arquivos são enviados para uma área de transferência, onde permanecerão 
por tempo defi nido pelo usuário, para que possam ser recuperados em caso de 
necessidade.  

2.  (Cespe/Detran-ES/Médio) No Windows 7, qualquer usuário está autorizado a excluir 
um arquivo que esteja armazenado em uma pasta pública.

3.  (Cespe/Detran-ES/Superior) No Windows 7, sempre que um arquivo é excluído, 
ele é transferido e enviado automa� camente para a lixeira, a menos que o usuário 
selecione o arquivo e pressione SHIFT + DELETE, o que provoca a exclusão defi ni� va 
do arquivo.

4.  (Cespe/TJ-AC/Superior/2012) No Windows, para enviar um arquivo para a lixeira, 
é necessário clicar o nome do arquivo, con� do no gerenciador de arquivos, e pres-
sionar as teclas CTRL + DELETE.  

5.  (Cespe/CNJ/Superior/2013) Por padrão, a lixeira do Windows 7 ocupa uma área 
correspondente a 10% do espaço em disco rígido do computador.
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6.  (Cespe/STJ/Médio/2015) No Windows 7, uma das opções de confi guração que 
pode ser defi nida para a Lixeira é fazer que um arquivo apagado por um usuário 
seja imediatamente excluído do sistema, eliminando-se, dessa forma, o envio desse 
arquivo à Lixeira.

Ferramentas do Sistema

1.  (Cespe/Detran-ES/Superior) A restauração do sistema é uma forma de desfazer 
alterações do sistema do computador para um ponto anterior no tempo. A restau-
ração do sistema, entretanto, não pode ser usada para recuperação de arquivos 
pessoais.

2.  (Cespe/Suframa/Médio/2014) Uma desvantagem da opção Restauração do Siste-
ma, do Windows 7, é que ela afeta os arquivos pessoais — a exemplo de e-mail, 
documentos ou fotos — que tenham sido modifi cados ou criados entre o ponto 
de restauração e a data da recuperação. 

3.  (Cespe/TJ-RR/Médio) É possível confi gurar o sistema operacional Windows 7 para 
realizar automa� camente backups de fotos, músicas e outros arquivos.

4.  (Cespe/MTE/Superior/2014) O Microso�  Windows 7 Ul� mate oferece duas ferra-
mentas de becape: a de Arquivos, que permite fazer cópias dos arquivos de dados 
dos usuários; e a de Imagem do Sistema, que oferece a capacidade de criar uma 
imagem do sistema. 

5.  (Cespe/STJ/Médio/2015) No Windows 7, a execução do recurso Limpeza de Disco, 
desde que confi gurado, além de acarretar o apagamento dos arquivos temporários 
e arquivos considerados desnecessários pelo sistema, também apagará os arquivos 
con� dos na Lixeira. 
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Painel de Controle

1.  (Universa/Embratur/Superior) Com base na fi gura a seguir, pertencente ao Painel 
de Controle do Windows 7, assinale a alterna� va que indica a categoria adequada 
para ajustar a resolução da tela. 
a) “Relógio, Idioma e Região” 
b) “Aparência” 
c) “Programas” 
d) “Facilidade de Acesso” 
e) “Rede e Internet” 

2.  (Cespe/TCE-PA/Médio/2016) Pelo Painel de Controle do Windows, é possível acessar 
mais rapidamente os ícones dos programas fi xados pelo usuário ou dos programas 
que estão em uso.   
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A par� r da fi gura acima, que mostra a janela Painel de Controle de um computador 
com sistema operacional Windows 7, julgue os itens seguintes.

3.  (Cespe/STJ/Apoio Esp./Superior/2012) A par� r da opção Sistema e Segurança, o 
usuário pode visualizar as confi gurações de atualizações automá� cas (Windows 
Update).

4.  (Cespe/STJ/Apoio Esp./Superior/2012) Ao clicar em Desinstalar um programa, o 
usuário será direcionado a uma nova tela em que será mostrada a opção de re-
moção automá� ca de todos os programas instalados no computador, exceto do 
sistema operacional.

5.  (Cespe/Detran-ES/Médio) No Windows 7, é possível usar criptografi a para proteger 
todos os arquivos que estejam armazenados na unidade em que o Windows esteja 
instalado. Nesse caso, os arquivos que forem adicionados a essa unidade serão 
automa� camente criptografados.
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Windows Explorer

1.  (Cespe/Detran-ES/Superior) As bibliotecas, no Windows 7, gerenciam arquivos, 
mas não os armazenam, embora tenham a capacidade de monitorar as pastas que 
contêm os itens, permi� ndo que os arquivos sejam acessados e organizados de 
várias maneiras.

2.  (Consulplan/TSE/Médio) Sabe-se que determinado servidor do TSE trabalha em 
um microcomputador com Sistema Operacional Windows 7 Professional (idioma 
Português Brasil). Nessa a� vidade, ele acionou o Windows Explorer, selecionou o 
arquivo na pasta C:\imagens e executou o atalho de teclado Ctrl + X. Em seguida, 
acessou a pasta C:\Documentos e executou o atalho Ctrl + V. Tal procedimento 
resultou na seguinte ação 
a) copiou o arquivo de C:\Documentos para C:\imagens 
b) copiou o arquivo de C:\imagens para C:\Documentos 
c) moveu o arquivo de C:\Documentos para C:\imagens 
d) moveu o arquivo de C:\imagens para C:\Documentos

Considerando a fi gura acima, que ilustra parte de uma janela do Windows Explorer 
executada em um computador cujo sistema operacional é o Windows 7, julgue os itens 
que se seguem.
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3.  (Cespe/Câmara/Superior/2012) Ao se clicar uma vez, com o botão esquerdo do 
mouse, o ícone Área de Trabalho, é possível visualizar todos os ícones associados 
a arquivos e pastas que se encontram na área de trabalho do sistema em questão. 

4.  (Cespe/Câmara/Superior/2012) Ao se clicar, com o botão direito do mouse, o ícone 
Documentos, e, em seguida, a opção Propriedades, será disponibilizada funciona-
lidade que permite a inclusão de uma nova pasta à biblioteca de documentos. 

5.  (Cespe/Câmara/Superior/2012) No Windows Explorer, ao se aplicar um clique duplo, 
com o botão esquerdo do mouse, no ícone Computador, serão exibidos todos os 
arquivos desprotegidos do sistema e o tamanho de cada um deles no disco rígido. 

6.  (Cespe/Câmara/Superior/2012) Em uma instalação padrão, se o sistema for logado 
pelo usuário Joaquim, o local � sico que o ícone Downloads apontará no disco rígido 
será C:\Downloads\Desktop\Users\Joaquim\. 

7.  (Cespe/TJ-AL/Superior/2012) Assinale a opção correta, referente a organização e 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
a) Extensão do nome de arquivo é um conjunto de caracteres u� lizado pelo Win-

dows 7 para decifrar o � po de informação con� da em arquivo e qual o melhor 
programa para sua execução. Assim, tendo em vista a segurança de informações, 
não é possível alterar a extensão do nome de arquivo. 

b) O nome de um arquivo no Windows 7 pode possuir até 256 caracteres, incluída sua 
extensão que, por sua vez, pode possuir, no máximo, 3 caracteres após o ponto. 

c) Uma pasta é um repositório que pode ser u� lizado para armazenar apenas ar-
quivos. 

d) No Windows 7, os nomes de arquivos podem conter qualquer caractere do 
idioma português, exceto o � l e os acentos grave, agudo e circunfl exo. 

e) No Windows 7, é possível organizar arquivos em bibliotecas, que reúnem ele-
mentos de diferentes locais e os exibem em uma única coleção, sem os mover 
de onde estão armazenados.
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8.  (Cespe/TRE-RJ/Médio/2012) No Windows 7, é possível organizar os arquivos em 
pastas e subpastas ou, ainda, em bibliotecas. Caso se opte por organizar os arqui-
vos em bibliotecas, os arquivos serão movidos fi sicamente de onde eles estavam 
armazenados para as bibliotecas, a fi m de melhorar a performance de consulta. 

9.  (Cespe/TJDFT/Superior/2013) No Windows, quando um ícone associado a um ar-
quivo for arrastado para um disco diferente do atual, será criada uma cópia do 
arquivo, sendo man� do o arquivo no disco de origem. 

10.  (Cespe/Fub/Médio/2013) De acordo com a situação mostrada na fi gura, as pastas 
 , e são subpastas da pasta .

11.  (Cespe/Fub/Médio/2013) Na situação mostrada na fi gura, ao se clicar em , 
será criada uma nova subpasta e o conteúdo que nela for gravado será armazenado 
fora da unidade (C:).
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 EXERCÍCIOS DE REVISÃO

1. (Universa/Embratur/Médio/2011) Quanto ao sistema operacional Windows 7, as-
sinale a alterna� va cujo termo refere-se ao método usado para prevenir o uso de 
so� ware não licenciado, bem como a sua u� lização em mais computadores que o 
permi� do pelos termos de licença da Microso� . 
a) A� vação do Windows. 
b) Freeware. 
c) Shareware. 
d) Logon do Windows. 
e) Declaração de privacidade.

2.  (Cespe/Seger-ES/2011) No Windows 7, é permi� do ao usuário instalar e remover 
SOFTWARE, independentemente dos poderes administra� vos que tenha esse usuário.

3.  (Cespe/Detran-ES/Médio/2011) Ao se desligar o computador clicando o botão Ini-
ciar e, em seguida, Desligar, todos os programas serão fechados. Nesse caso, os 
arquivos de trabalho eventualmente abertos e modifi cados serão automa� camente 
salvos.

4.  (Cespe/Detran-ES/Médio/2011) O relógio de uma máquina pode ser sincronizado 
automa� camente com o relógio de um servidor na Internet. Nessa situação, a 
atualização do relógio ocorrerá automa� camente uma vez por mês, desde que o 
computador esteja conectado à Internet no momento da atualização.

5.  (Cespe/Detran-ES/Superior/2011) A ferramenta de backup do Windows 7 permi-
te escolher a mídia em que as cópias serão gravadas. Entretanto, quando a mídia 
escolhida for CD ou DVD, não será possível gerar backups incrementais. Nessas 
mídias, sempre que houver a necessidade de gerar uma cópia de segurança, ela 
será uma cópia completa.
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6.  (Cespe/Detran-ES/Superior/2011) O Windows 7 permite a gravação de CD e DVD 
no formato sistema de arquivos dinâmico ou no formato mastered, mas não está 
habilitado para gravação de DVD-Vídeo.

7.  (Cespe/ECT/Superior/2011) A ferramenta Lupa, no Windows 7, permite aumentar 
temporariamente uma parte da tela visualizada.

8.  (Cespe/Bombeiros/Músico/2011) O Microso�  Windows 7 permite, por meio da cai-
xa de pesquisa no menu Iniciar, localizar arquivos, pastas, programas e mensagens 
de e-mail armazenados no computador com base no nome do arquivo, na data de 
modifi cação e na extensão, não sendo possível, no entanto, localizar textos dentro 
dos arquivos.

9.  (Cespe/EBC/Superior/2011) No programa Windows Explorer, executado no sistema 
operacional Windows 7, ao se acessar um diretório que contenha diversos arqui-
vos de Word, Excel e PowerPoint, é possível separar e agrupar esses arquivos de 
acordo com o � po, por meio do seguinte procedimento: clicar com o botão direito 
do mouse; na lista disponibilizada, selecionar a opção Agrupar por e, fi nalmente, 
optar por Tipo.

10.  (Cespe/TJ-RR/Médio/2011) O Windows 7 não oferece suporte para os computa-
dores que trabalham com 64 bits.

11.  (Cetro/Confea/Superior/2011) A� vando os backups automá� cos no Windows7, 
o usuário não terá que se preocupar em perder documentos, imagens, músicas, 
vídeos e outros arquivos. Para iniciar o backup, deve-se:
a) Clicar no botão Iniciar > clicar em Painel de Controle > clicar em Backup > clicar 

em Confi gurar backup e seguir as instruções no assistente.
b) Clicar no botão Iniciar > digitar “backup” na caixa de pesquisa > clicar em Backup 

e Restauração > clicar em Confi gurar backup e seguir as instruções no assistente.
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c) Clicar no botão Iniciar > clicar em Programas > Clicar em Acessórios > clicar em 
Ferramentas do Sistema > clicar em Backup e seguir as instruções no assistente.

d) Clicar com o botão direito domou-se na Área de Trabalho > clicar em Backup e 
Restauração > clicar em Confi gurar backup e seguir as instruções no assistente.

e) Clicar no botão Iniciar > clicar em Painel de Controle > clicar em Ferramentas > 
clicar em Backup > clicar em Confi gurar backup e seguir as instruções no assis-
tente.

12.  (Consulplan/TSE/Superior/2012) A fi gura a seguir é mostrada na área de trabalho 
quando se clica no botão Iniciar, existente no canto inferior esquerdo da tela e 

representado no Windows 7 pelo ícone 

 De forma alterna� va, essa ação pode ser executada quando se aciona a tecla de 
logo� po do Windows  no teclado ou por meio da execução do seguinte atalho 
de teclado:
a) Alt + Esc. 
b) Alt + F5. 
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c) Ctrl + Esc. 
d) Ctrl+F5. 

13.  (Cesgranrio/CEF/Médio/2012) Os sistemas operacionais Windows, como o Win-
dows 2008 e o Windows 7, trazem em suas versões, como padrão, um programa 
cujo obje� vo é gerenciar arquivos, pastas e programas.

 Esse programa é denominado
a) BDE Administrator. 
b) File Control. 
c) Flash Player.
d) Internet Explorer.
e) Windows Explorer.

14.  (Cespe/ALCE/Superior/2012) Nas versões de sistemas operacionais anteriores ao 
Windows 7, uma seta apontando para a direita ao lado de um link ou de item de 
menu � nha a função de indicar que mais opções estavam disponíveis para essa 
entrada. No Windows 7, essa funcionalidade foi expandida para criar o recurso 
denominado listas de salto, no menu Iniciar. 

15.  (Cespe/Alce/Superior/2012) No Windows 7, o usuário tem a liberdade para criar 
seus próprios atalhos para programas, pastas ou arquivos específi cos na área de 
trabalho ou em qualquer outra pasta do seu computador. Todavia, para manter a 
segurança, não é possível criar atalhos para outros computadores nem para sí� os 
da Internet. 

16.  (Cespe/MCTI/Médio/2012) O sistema operacional Windows 7 possui, como padrão, 
o an� vírus BitDefender, que é disponível em sua instalação mínima e permanece 
oculto no desktop do computador. 
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A fi gura acima ilustra parte de uma janela do sistema operacional Windows 7, que é 
disponibilizada após a realização de determinado procedimento. Considerando essa 
fi gura, julgue os itens a seguir.

17.  (Cespe/Câmara/Superior/2012) Posteriormente à instalação do sistema operacional, 
é possível confi gurar o aplica� vo Firewall do Windows, que, caso seja executado 
corretamente, permi� rá o envio e o recebimento de e-mail criptografado com 
cer� fi cado digital.

18.  (Cespe Câmara/Superior/2012) A janela em questão é disponibilizada por meio 
de um clique na opção Programas padrão, que é acessada por via do atalho Meu 
Computador, incluído no menu Iniciar.

19.  (Cespe Câmara/Superior/2012) Ao se fazer duplo clique, com o botão esquerdo 
do mouse, no ícone Sistema, algumas informações básicas serão disponibilizadas 
acerca do sistema operacional Windows 7.

20.  (Esaf/MF/Médio/2012) O sistema operacional Windows 7 da Microso�  está dispo-
nível em 5 versões. A mais simples delas é a 
a) Home Premium. 
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b) Home Basic. 
c) Starter. 
d) Beginner. 
e) Home zero.

21.  (Cespe/TRT/Superior/2012) Ao se instalar o Windows 7, versão em português do Brasil, 
em um computador, automa� camente, criam-se quatro pastas de sistema denomi-
nadas: arquivos de programa, contas de usuários, Windows e Meus Documentos.

22.  (Cespe/Anatel/Médio/2012) Para que o serviço de confi guração de endereços IP, 
na� vo no Windows 7, permita suporte ao protocolo IPv6, é necessária a execução 
do aplica� vo IPv6Windows64bit.exe, disponível no DVD de instalação do Windows. 

23.  (Cespe/Anatel/Superior/2012) Caso um vírus infecte um computador com Windows 
7, o registro do sistema con� nuará protegido, desde que o fi rewall esteja habilitado, 
já que o fi rewall do Windows é integrado à proteção de registro. 

24.  (Cespe/Anatel/Superior/2012) O tráfego de DNS é considerado malicioso devido às 
alterações que ele ocasiona no arquivo de resolução de nomes padrão do Windows 
7; por isso, o fi rewall do Windows pode ser confi gurado para bloquear automa� -
camente esse � po de tráfego. 

25.  (Cespe/Ancine/Médio/2012) O Math e a Calculadora do Windows são so� wares 
livres que permitem a elaboração de tabelas, com linhas e colunas, para a edição 
de planilhas de cálculo. Os cálculos realizados nesses aplica� vos são precisos e não 
apresentam erros.

26.  (Cespe/Anac/Médio/2012) Das edições do Windows 7 disponíveis no mercado, 
apenas três estão disponíveis para instalação em um computador de mesa ou note-
book domés� co, as quais são: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional 
e Windows 7 Ul� mate.
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27.  (Cespe/CNJ/Superior/2013) O Windows 7 disponibiliza listas de atalho como recurso 
que permite o acesso direto a sí� os, músicas, documentos ou fotos. O conteúdo 
dessas listas está diretamente relacionado com o programa ao qual elas estão as-
sociadas.

28.  (Cespe/CNJ/Superior/2013) Por meio do Windows 7 é possível disponibilizar para 
acesso remoto todo o conteúdo do Windows Media Player 12 armazenado em um 
computador, desde que esse computador esteja conectado à mesma rede local, 
com ou sem fi o.

29.  (Cespe/Depen/Médio/2013) Os computadores atuais permitem a instalação de 
mais de um sistema operacional, sendo possível ao usuário escolher, toda vez que 
iniciar o computador, entre o Windows e outro sistema operacional que esteja 
instalado. 

Considerando a fi gura acima, que ilustra as propriedades de um disposi� vo USB conec-
tado a um computador com sistema operacional Windows 7, julgue os itens a seguir.
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30.  (Cespe/DPF/Escrivão/2013) As informações na fi gura mostrada permitem inferir que 
o disposi� vo USB em questão usa o sistema de arquivo NTFS, porque o fabricante 
é Kingston. 

31.  (Cespe/DPF/Escrivão/2013) Ao se clicar o ícone , será mos-
trado, no Resumo das Funções do Disposi� vo, em que porta USB o disposi� vo está 
conectado. 

32.  (Cespe/DPF/Escrivão/2013) Um clique duplo em  fará 
que seja disponibilizada uma janela contendo funcionalidades para a formatação 
do disposi� vo USB. 

33.  (Cespe/FUB/Médio/2013) Embora seja um sistema operacional monousuário, o 
sistema em questão permite a execução de várias tarefas simultâneas. 

34.  (Cespe/Funasa/Médio/2013) O compar� lhamento de uma pasta por meio do Win-
dows Explorer a torna visível para usuários conectados a determinados � pos de 
rede, quais sejam: grupo domés� co, grupo de trabalho ou domínio. 

Com relação à fi gura acima, que mostra uma janela do Windows 7, julgue os itens a 
seguir.

35.  (Cespe/MTEP/Superior/20130) Ao se clicar sobre o ícone e, em seguida, 

clicar o botão  , o arquivo Relato será removido da pasta Exemplos e inserido 
na pasta MTE. 



INFORMÁTICA
TEORIA E EXERCÍCIOS COMENTADOS

Fabrício Melo

Copyright © Direitos Reservados ao site:  www.estudioaulas.com.br 57
AULA DEMONSTRATIVA!

36.  (Cespe/MTEP/Superior/2013) Ao se clicar com o botão esquerdo do mouse em um 
local vazio abaixo do ícone , será apresentada uma lista de opções, entre 
elas uma que permite criar uma nova pasta dentro da pasta Exemplos. 

37.  (Cespe/PC-BA/Delegado/2013) Dis� ntamente do que ocorre na plataforma Linux, 
em que há maior fl exibilidade para a realização de controle do fi rewall, o uso de 
fi rewall pessoal na� vo na plataforma Windows possibilita o bloqueio de entrada 
de pacotes oriundos da Internet, mas não a saída de pacotes de dados de origem 
interna direcionados à Internet. 

38.  (Cespe/PC-DF/Agente/2013) Para se verifi car, por meio de um programa an� vírus 
instalado no computador, se os três arquivos da pasta Docs contêm algum � po de 
vírus ou ameaça digital, é sufi ciente clicar o botão, localizado próximo ao canto 
superior direito da janela.

39.  (Cespe/Sesa/Superior/2013) A respeito de organização e gerenciamento de infor-
mações, arquivos, pastas e programas, assinale a opção correta.
a) Arquivos com extensão .XLS podem ser abertos tanto com o Excel quanto com 

o Calc. 
b) Arquivos temporários do Word são gerados com extensão .DOC e serão excluídos 

automa� camente quando a execução do programa de origem for encerrada. 
c) Os arquivos gravados no diretório C não correm risco de serem perdidos ou cor-

rompidos, pois os gerenciadores de arquivos possuem mecanismos de becape 
automá� co. 
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d) Não será possível iden� fi car as subpastas no gerenciador de arquivos quando 
as pastas são visualizadas no formato de ícones grandes. 

e) Ao se excluir uma subpasta, a pasta que a contém e os arquivos temporários 
existentes nela também serão excluídos. 

40.  (Cespe/STF/Médio/2013) Atributos como tamanho e data de criação do arquivo 
são parâmetros que o usuário pode u� lizar no Windows 7 para procurar arquivos 
no disco local. 

41.  (Cespe/STF/Médio/2013) O Windows 7 não possui serviço de indexação de arquivos. 

42.  (Cesgranrio/BB/Médio/2014) O sistema operacional Windows 7 u� liza e permite 
criar links para acessar, em disposi� vos como o disco rígido (HD), arquivos, progra-
mas e pastas que são acessados com muita frequência.

 Como se chamam esses links?
a) Áreas de transferência. 
b) Endereços lógicos. 
c) Pastas. 
d) Atalhos.
e) Plug & Play.

43.  (Cesgranrio/BB/Médio/2014) Um so� ware de reprodução de áudio e vídeo, como 
o Windows Media Center, u� liza outros programas de computador para traduzir o 
vídeo e o áudio empacotados den- tro de um arquivo mul� mídia, permi� ndo que 
sejam apresentados na tela e no disposi� vo de áudio. Normalmente, cada formato 
exige um programa específi co.

 Como é conhecido esse � po de programa de computador?
a) reader. 
b) modem. 
c) burner. 
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d) codec. 
e) driver.

44.  (Cespe/MDIC/Superior/2014) O compar� lhamento de pastas no Windows pode 
ser feito por qualquer perfi l de usuário do sistema operacional, por meio da opção 
Compar� lhar esta pasta do menu Compar� lhamento, acionada por meio do botão 
direito do mouse sobre a unidade que se deseja compar� lhar. 

45.  (Cespe/MDIC/Superior/2014) No ambiente Windows, a criação de atalhos no desk-
top permite o acesso direto a um programa ou arquivo por meio de um ícone, sem 
que seja necessário u� lizar as entradas presentes no botão Iniciar. 

46.  (Cespe/DPF/Médio/2014) No Windows, não há possibilidade de o usuário interagir 
com o sistema operacional por meio de uma tela de computador sensível ao toque. 

47.  (Cespe/DPF/Médio/2014) Um arquivo sem conteúdo pode ser criado e armazena-
do no disco rígido de um computador, desde que seja nomeado no momento da 
criação. 

48.  (Cespe/Fub/Superior/2014) Para se iniciar uma pesquisa de arquivos no Windows 

7, é sufi ciente pressionar simultaneamente as teclas 

49.  (Cespe/Fub/Superior/2014) Um arquivo executável pode possuir extensões nos 
formatos .exe e .bat, conforme o sistema operacional u� lizado.

50.  (Cespe/Câmara Pol. Leg./Médio/2014) Ferramenta essencial para a realização de 
cálculos simples ou avançados, a calculadora do Windows é acionada por meio de 
opção do menu da ferramenta Excel, que oferece opção de cálculos em planilhas. 
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51.  (Cespe/Câmara Pol. Leg./Médio/2014) Usando-se tanto o teclado quanto o mouse, 
é possível executar atalhos de comandos do Windows, mas as teclas podem variar 
de comando, conforme o aplica� vo usado. 

52.  (Cespe/Câmara Pol. Leg./Médio/2014) O Impress e o Writer são aplica� vos de edição 
de textos do Unix e, portanto, não podem ser u� lizados em sistemas operacionais 
Windows. 

53.  (Cespe/Câmara Pol. Leg./Médio/2014) O menu Iniciar do Windows pode ser con-
fi gurado de acordo com as preferências do usuário, por meio da opção Proprieda-
des, acionada com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas da área de 
trabalho. 

54.  (Quadrix/Cobra/BB/2014) Todo computador executa um sistema operacional (SO) 
ao ser ligado. Sobre os sistemas operacionais, de um modo geral, é correto afi rmar 
que:
a) Trata-se de um conjunto de programas gravados na BIOS que asseguram o fun-

cionamento do computador.
b) Só pode haver um único SO instalado em um computador do � po PC.
c) É responsável pelo gerenciamento da memória e de todo hardware do compu-

tador.
d) um computador PC pode executar simultaneamente dois sistemas operacionais 

dis� ntos.
e) Cada disposi� vo conectado ao computador possui um SO próprio que efetua a 

comunicação entre o disposi� vo e o computador.

55.  (Cespe/Suframa/Médio/2014) No Windows 7, uma forma de organizar arquivos e 
pastas é distribuí-los em bibliotecas nas quais uma pasta é um contêiner que serve 
para armazenar arquivos ou outras pastas. As bibliotecas-padrão dessa versão do 
Windows são: documentos, imagens, músicas e vídeos. 
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56.  (Cespe/Suframa/Médio/2014) O Microso�  Windows 7 Ul� mate possui originaria-
mente um aplica� vo de fi rewall, o qual permite verifi car informações provenien-
tes da Internet, bloqueando ou permi� ndo que elas cheguem ao computador do 
usuário. Um fi rewall pode ainda ajudar a impedir que hackers ou worms obtenham 
acesso ao computador por meio de uma rede de computadores. 

57.  (Cespe/TREGO/Médio/2015) No Windows 7, todos os arquivos de usuários que 
não requeiram segurança devem estar associados a uma das bibliotecas padrão 
(Documentos, Músicas, Imagens e Vídeos), haja vista que não é possível criar novas 
bibliotecas para outras coleções.  

58.  (Cespe/STJ/Superior/2015) O Windows 7 foi lançado em quatro versões, cada uma 
direcionada a um público específi co. A versão Starter possibilita a encriptação de 
dados mediante o uso do recurso conhecido como BitLocker.  

59.  (Cespe/STJ/Superior/2015) O Windows 7 Professional possibilita que o usuário 
copie um arquivo de um disposi� vo móvel, como, por exemplo, um pendrive, para 
uma pasta qualquer que já contenha esse arquivo. Nesse caso, serão exibidas al-
gumas opções, entre as quais uma que permite ao usuário optar por copiar, mas 
manter os dois arquivos; se o usuário escolher essa opção, o arquivo será copiado 
e armazenado na mesma pasta, porém será renomeado.

60.  (Cesgranrio/BB/Médio/2015) Um gerente de um banco precisa pesquisar os ar-
quivos do disco de uma máquina com MS Windows 7, em português, para achar 
o arquivo que contém o cadastro de contas dos clientes VIP da agência. Para isso, 
ele precisa acessar a ferramenta de pesquisa através do teclado, pois o mouse está 
com problemas. Nesse caso, ele deve clicar as teclas de atalho
a) Shi�  + Insert
b) Winkey + H
c) Alt + Tab
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d) Alt + Barra de espaço
e) Winkey + F

61. (Universa/Secria/Superior/2015) Considerando-se a fi gura acima, que mostra parte 
de duas janelas, referentes aos programas Windows Explorer e Paint, do sistema 
operacional Windows 7, ao se arrastar, com o mouse, o arquivo Dia_da_criança.
jpg do Windows Explorer e, posteriormente, soltá-lo na área em branco do Paint, 
a) o arquivo Dia_da_criança.jpg será aberto.  
b) o conteúdo do arquivo Dia_da_criança.jpg será colocado na área de transferência 

do Paint e poderá ser aberto para edição após o usuário selecionar a guia Home 
e, em seguida, clicar o botão Colar.  
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c) o usuário não conseguirá fi nalizar o processo, pois o Windows não permite que 
se arrastem arquivos entre programas, somente entre pastas.  

d) o usuário não conseguirá fi nalizar o processo, uma vez que, ao clicar sobre o 
arquivo Dia_da_criança.jpg, a janela do  Paint será automa� camente minimizada.  

e) uma mensagem de erro será exibida, alertando o usuário de que não é possível 
realizar o referido procedimento.  

62.  (Cespe/TJDFT/Superior/2015) No ambiente Windows, os arquivos criados pelo usu-
á rio na pró pria má quina sã o automa� camente armazenados na pasta MeusDocu-
mentos, enquanto os arquivos baixados da Internet, ou seja, que nã o sã o criados 
pelo usuá rio, fi cam armazenados na pasta Downloads. 

63.  (Cespe/JDFT/Médio/2015) Ao longo do tempo, percebe-se que a á rea de trabalho 
do ambiente Windows tem agrupado evidentes melhorias, como organizaç ã o, barra 
iniciar rapidamente, Internet Explorer, alé m da inserç ã o de aprimoramentos visuais 
e de seguranç a. No caso do Windows 7, o desktop trabalha com o agrupamento 
das janelas de um mesmo programa no mesmo botã o da barra de tarefas, de forma 
que, na alternâ ncia para a janela desejada, é  necessá rio dar um clique no botã o e, 
a seguir, outro na janela especí fi ca. 

64.  (Cespe/DPU/Médio/2016) O Windows 7, por meio dos recursos de pesquisa, per-
mite que o usuário, em um computador, localize arquivos e pastas armazenados 
em outros computadores a ele conectados.  

65.  (Cespe/DPU/Superior/2016) Por meio da tecla WINDOWS, é possível acessar dire-
tamente algumas funcionalidades do ambiente Windows. Essa opção no teclado 
permite ações rápidas quando associada simultaneamente a  outras teclas, por 
exemplo, se associada à tecla E, acessa-se o Windows Explorer; se à tecla D, visu-
aliza-se a Área de  Trabalho.
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66.  (Esaf/Anac/Médio/2016) Assinale a opção correta. 
a) Uma DML (Data Manipula� on Libraries) é uma biblioteca de procedimentos que 

são manipulados apenas em tempo de execução.  
b) Uma DLL (Dynamic Link Libraries) é um repositório de links que são compilados 

em tempo de execução.  
c) Uma DLL (Dynamic Link Loca� ons) é uma biblioteca de endereços que são atri-

buídos a mensagens em tempo de execução.  
d) Uma DLL (Dynamic Link Libraries) é uma biblioteca de procedimentos que são 

linkados à aplicação apenas em tempo de execução.  
e) Uma DDL (Dynamic Descrip� on Libraries) é uma biblioteca linkada à descrição 

de requisitos de servidores.  

67.  (Esaf/Anac/Médio/2016) Assinale a opção correta rela� va ao MS Windows. 
a) Implementa o mecanismo de gerência de memória estendida por concatenação.  
b) Prescinde do mecanismo de gerência de memória virtual.  
c) Implementa o mecanismo de gerência de memória virtual por paginação.  
d) Ajusta o mecanismo de gerência de memória dedicada por clusterização.  
e) Implementa o mecanismo de gerência de contextos virtuais por clusterização.  

68.  (Cespe/Ibama/Médio/2012) O Windows 7, por meio de bibliotecas, permite ao 
usuário reunir arquivos de diferentes pastas em um mesmo local, sem movê-las 
das pastas de origem. 

69.  (Cespe/Câmara/Superior/2012) Mesmo ocorrendo falhas de segurança no Win-
dows 7, é possível, por meio do Windows Update, manter o sistema operacional 
atualizado.

70.  (Quadrix/CFF/Médio) Determine como V (verdadeiro) ou F (falso) as afi rmações 
abaixo referentes ao Windows 7.

 1. O WordPad (programa padrão de edição de textos) e o paint (programa padrão 
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de edição de imagens), agora, tem o visual do Microso�  Offi  ce 2007 com a faixa 
azul. Também possuem outros recursos: como o Paint que possui formatos de de-
senhos novos. O WordPad agora abre arquivos no formato DOCX (formato padrão 
do Offi  ce 2007) e ODF.

 2. Permanece a capacidade de desabilitar a propriedade “Sempre no Topo” da 
barra de tarefas.

 3. Aperfeiçoamento no uso da placa de vídeo e memória RAM.
a) 1V, 2F, 3F.
b) 1V, 2F, 3V.
c) 1E, 2F, 3F.
d) 1F, 2V, 3F.
e) 1V, 2V, 3V.
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 GABARITO

Conceitos de S.O
1. C
2. C

3. E
4. E 

5. E
6. A

Aero
1. A
2. E 

3. E
4.  E

5.  E

Lixeira
1.  E
2.  E

3 . E
4 . E

5.  E
6.  C

Ferramentas do Sistema
1. C
2. E

3. C
4. C

5. C

Painel de Controle 
1. B 
2. E

3. C
4. E

5. C

Windows Explorer
1. C
2. D
3. C

4. C
5. E
6. C

7. E
8. E
9. C

10. C
11. E

Exercícios de revisão
1. A 2. E 3. E 4. E
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5. E
6. E
7. C
8. E
9. C
10. E
11. B
12. C
13. E
14. C
15. E
16. E
17. E
18. E
19. C
20. C
21. E

22. E
23. E
24. E
25. E
26. C
27. C
28. E
29. C
30. E
31. C
32. E
33. E
34. C
35. E
36. E
37. E
38. E

39. A
40. C
41. E
42. D
43. D
44. E
45. C
46. E
47. C
48. C
49. C
50. E
51. C
52. E
53. C
54. C
55. C

56. C
57. E
58. E
59. C
60. E
61. A
62. E
63. E
64. C
65. C
66. D
67. C
68. C
69. C
70. B



Copyright © Direitos Reservados ao site:  www.estudioaulas.com.br 68

INFORMÁTICA
TEORIA E EXERCÍCIOS COMENTADOS

Fabrício Melo

AULA DEMONSTRATIVA!

 QUESTÕES COMENTADAS

Conceitos de S.O

1. (Cespe/TJDFT/Superior/2013) No Windows 7, a função de gerenciamento do com-
putador permite que diversas a� vidades de manutenção em computadores locais e 
remotos sejam realizadas, como, por exemplo, gerenciar recursos compar� lhados, 
visualizar usuários conectados e interromper serviços do sistema.  

 Gabarito: Certo
 Comentário: Exatamente as principais funções de um sistema operacional. Geren-

ciar, controlar, base, plataforma do nosso computador. Fique atento a essas quatro 
caracterís� cas citadas anteriormente.

2. (Cespe/CNPQ/Superior) O sistema operacional Windows u� liza mul� tarefa com 
preempção, pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo.

 Gabarito: Errado 
 Comentário: Questão de causa e consequência. Causa: Mul� tarefa com preempção. 

Consequência: Execução de diversos programas ao mesmo tempo com interrupção 
de processos. O examinador citou apenas a consequência do mul� tarefa. Deixando 
de citar a preempção.

3. (Cespe/FUB/Médio) Por se tratar de um so� ware proprietário, o Windows foi pro-
jetado de modo que todas as operações sejam executadas por meio de um único 
componente do sistema operacional, conhecido como módulo de sistema. 

 Gabarito: Errado
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 Comentário: Por se tratar de um so� ware monolí� co, o Windows foi projetado de 
modo que todas as operações sejam executadas por meio de um único componente 
do sistema operacional, conhecido como núcleo (kernel) de sistema. 

4. (Cespe/EBC/Superior) O Windows 7 Professional grava os arquivos em formato 
na� vo ext3 e fat32; o Linux u� liza, por padrão, o formato NTFS, mais seguro que o 
adotado pelo Windows.

 Gabarito: Errado
 Comentário: O Windows 7 grava NATIVAMENTE seus arquivos no formato NTFS. 

Linux usa o formato EXT. Com relação a segurança, os dois sistemas oferecem ex-
celentes mecanismos para a segurança dos seus arquivos.

5. (Universa/MTUR/Médio) O Windows 7 permite minimizar, com um único coman-
do, todas as janelas abertas, com exceção da janela a� va, ou seja, aquela na qual 
se está trabalhando no momento. Para executar essa ação, é sufi ciente realizar o 
seguinte procedimento: manter pressionada a tecla

 

 Gabarito: Letra a 
 Comentário: Questão que exige dois conhecimentos. 1- Qual o recurso abordado. 

Recurso conhecido como o Aero Shake. 2- Qual a sua tecla de atalho. WINDOWS 
+ HOME.
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6. (Cespe/ECT/Superior) No Windows 7, ao se apontar para a borda superior de uma 
janela e arrastá-la para a parte superior a essa tela, essa janela será expandida e 
preencherá toda a área de trabalho.

 Gabarito: Errado
 Comentário: Apontar o mouse na barra de � tulo, clicar e arrastá-la para a parte 

superior a essa tela, essa janela será expandida e preencherá toda a área de tra-
balho.

7. (Cespe/CNJ/Superior/2013) O Windows 7 está disponível nas edições Home Pre-
mium, Professional, Ul� mate e Enterprise. Dessas opções, apenas as duas primei-
ras contêm o recurso peek, que permite a visualização de documentos a par� r de 
janelas abertas na área de trabalho.

 Gabarito: Errado.
 Comentário: Todas essas versões do Windows 7 possuem o recurso peek. Basta 

saber que as versões Enterprise e Ul� mate são as mais completas e possuem todas 
as funcionalidades que o Sistema Operacional oferece. A Starter que não contém 
nenhum recurso do Aero.

8. (Cespe/Detran-ES/Superior) No Windows 7, sempre que um arquivo é excluído, 
ele é transferido e enviado automa� camente para a lixeira, a menos que o usuário 
selecione o arquivo e pressione SHIFT + DELETE, o que provoca a exclusão defi ni� va 
do arquivo.

 Gabarito: Errado
 Comentário: Via de regra um arquivo quando excluído é enviado para lixeira. E não 

sempre. Existem cinco maneiras de excluir um arquivo e ele não ir para a lixeira. 
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 1 – Arquivos excluídos de unidade de rede. 
 2 – Arquivos excluídos de unidades removíveis. 
 3 – Arquivos maiores do que a capacidade de lixeira. 4- Excluir pressionando a tecla 

SHIFT. 
 5 – Desabilitar a lixeira (propriedades).

9. (Cespe/Detran-ES/Superior) A restauração do sistema é uma forma de desfazer 
alterações do sistema do computador para um ponto anterior no tempo. A restau-
ração do sistema, entretanto, não pode ser usada para recuperação de arquivos 
pessoais.

 Gabarito: Certo
 Comentário: A restauração do sistema só retorna alterações do Sistema Operacio-

nal. Exemplo: Instalação de algum aplica� vo ou atualizações no Sistema (Windows 
Update). Arquivos pessoais não são recuperados pela ferramenta citada. Arquivos 
pessoais, recomenda-se a ferramenta Backup (Becape).

10. (Cespe/STJ/Médio/2015) No Windows 7, a execução do recurso Limpeza de Disco, 
desde que confi gurado, além de acarretar o apagamento dos arquivos temporários 
e arquivos considerados desnecessários pelo sistema, também apagará os arquivos 
con� dos na Lixeira. 

 Gabarito: Certo 
 Comentário: Conceito das funções da ferramenta Limpeza de Disco. Lembre-se 

que ela também apaga arquivos desnecessários do Sistema Windows 7. Como os 
pontos de restauração mais an� gos. Deixando apenas o mais recente.
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11. (Cespe/Detran-ES/Médio) No Windows 7, é possível usar criptografi a para proteger 
todos os arquivos que estejam armazenados na unidade em que o Windows esteja 
instalado. Nesse caso, os arquivos que forem adicionados a essa unidade serão 
automa� camente criptografados.

 Gabarito: Certo 
 Comentário: BitLocker é um sistema de Criptografi a do Windows 7. Consiste em 

codifi car par� ções do HD, protegendo seus documentos e arquivos do computador 
contra o acesso não autorizado. Presente nas versões mais completas do Windows 
7, Enterprise e Ul� mate. E por questão de lógica, após o disco ser criptografado, 
todo arquivo adicionado será automa� camente criptografado

12. (Cespe/Detran-ES/Superior) As bibliotecas, no Windows 7, gerenciam arquivos, 
mas não os armazenam, embora tenham a capacidade de monitorar as pastas que 
contêm os itens, permi� ndo que os arquivos sejam acessados e organizados de 
várias maneiras.

 Gabarito: Certo
 Comentário: As bibliotecas fornecem uma exibição consolidada de arquivos rela-

cionados, tornando-os fáceis de localizar mesmo se você os � ver armazenado em 
pastas ou sistemas diferentes. Ao abrir uma biblioteca, você vê as localizações de 
pastas con� das, mas diferentemente de uma pasta simples an� ga, uma biblioteca 
pode exibir arquivos de vários locais em seu computador em vários computado-
res na mesma rede. Na verdade, as bibliotecas não possuem os seus dados, elas 
simplesmente fornecem uma janela, na qual você pode ver os arquivos de vários 
locais-todos em um único lugar-e procurá-los, usando metadados.

13. (Cespe/Câmara/Superior/2012) Ao se clicar, com o botão direito do mouse, o ícone 
Documentos, e, em seguida, a opção Propriedades, será disponibilizada funciona-
lidade que permite a inclusão de uma nova pasta à biblioteca de documentos. 
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 Gabarito: Certo
 Comentário: Botão direito sempre irá oferecer opções. Sempre que o examinador 

cobrar um item referindo-se a ele, lembre-se: opções. Quais opções? Todas, des-
de que tenha uma lógica, ok? Por exemplo: abrir, imprimir, enviar para, excluir, 
recortar, copiar... Fugiu da lógica, errado. Exemplo: clicar com o botão direito do 
mouse sobre a lixeira e escolher a opção imprimir. Lixeira não tem essa opção por 
ser uma pasta e não um arquivo.

14. (Cespe/Câmara/Superior) Em uma instalação padrão, se o sistema for logado pelo 
usuário Joaquim, o local � sico que o ícone Downloads apontará no disco rígido será 
C:\Downloads\Desktop\Users\Joaquim\. 

 Gabarito: Errado 
 Comentário: Windows 7, trabalha com a sua estrutura de arquivos em Hierarquia. 

Exemplo: C:\Pasta1\subpasta1\arquivo.docx.  Unidade\Pasta\Subpasta\Arquivo. 
O item inverteu a hierarquia. O correto seria: C:\Users\Joaquim\Desktop\Downloads\

15. (Cespe/TJDFT/Superior) No Windows, quando um ícone associado a um arquivo 
for arrastado para um disco diferente do atual, será criada uma cópia do arquivo, 
sendo man� do o arquivo no disco de origem. 

 Gabarito: Certo
 Comentário: RECORTAR - (CTRL+X)  C:\PASTA1  C:\PASTA2 = ARRASTAR
 (MOVER/TRANSFERIR)  C:\PASTA1  D:\PASTA2 = ARRASTAR COM A TECLA SHIFT

 COPIAR - (CTRL+C)  C:\PASTA1  C:\PASTA2 = ARRASTAR COM A TECLA CTRL.
 (COPIAR)    C:\PASTA1  D:\PASTA2 = ARRASTAR

16. (Cespe/TJRR/Médio) O Windows 7 não oferece suporte para os computadores que 
trabalham com 64 bits.
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 Gabarito: Errado
 Comentário: Existem os computadores com processadores (cpu) de 32 e 64bits. 

E o sistema operacional precisa ser compa� vel com essas arquiteturas. Então o 
Windows 7 oferece suporte para as 2 arquiteturas, 32 e 64Bits. Windows 7 com 
32bits só gerencia memórias RAMs com até 4GB. Acima desse valor é necessário 
usar o Windows 64bits.

17. (Cespe/MCTI/Médio) O sistema operacional Windows 7 possui, como padrão, o 
an� vírus BitDefender, que é disponível em sua instalação mínima e permanece 
oculto no desktop do computador. 

 Gabarito: Errado
 Comentário: O Windows 7 não oferece um an� vírus padrão. Existe o Windows De-

fender que é um an� spyware. BitDefender é um an� vírus adquirido separadamente.

18. (Cespe/Depen/Médio) Os computadores atuais permitem a instalação de mais de 
um sistema operacional, sendo possível ao usuário escolher, toda vez que iniciar o 
computador, entre o Windows e outro sistema operacional que esteja instalado. 

 Gabarito: Certo
 Comentário: Recurso possível por meio da ferramenta Dual Boot, que permite 

gerir dois sistemas operacionais em uma mesma máquina. Lembrando que existe 
também a possibilidade de usar a máquina virtual. Diferenças: Dual Boot, gerencia 
dois sistemas intercalados. Não sendo possível executá-los ao mesmo tempo. Já 
a máquina virtual oferece a possibilidade de executar dois sistemas operacionais 
simultaneamente.

19. (Cespe/Sesa/Superior) A respeito de organização e gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas, assinale a opção correta.
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a) Arquivos com extensão .XLS podem ser abertos tanto com o Excel quanto com 
o Calc. 

b) Arquivos temporários do Word são gerados com extensão .DOC e serão excluídos 
automa� camente quando a execução do programa de origem for encerrada. 

c) Os arquivos gravados no diretório C não correm risco de serem perdidos ou cor-
rompidos, pois os gerenciadores de arquivos possuem mecanismos de becape 
automá� co. 

d) Não será possível iden� fi car as subpastas no gerenciador de arquivos quando 
as pastas são visualizadas no formato de ícones grandes. 

e) Ao se excluir uma subpasta, a pasta que a contém e os arquivos temporários 
existentes nela também serão excluídos. 

 Gabarito: Letra a
 Comentário: 

a) xls é uma extensão de arquivo do Excel, mas também sendo compa� vel com o 
seu concorrente, Libre-Offi  ce Calc.

b) doc é uma extensão do MS-WORD. Temporário, extensão. tmp. 
c) Qualquer arquivo independentemente de onde esteja armazenado, corre o risco 

de ser perdido ou corrompido.
d) É possível iden� fi car as subpastas em qualquer � po de visualização. 
e) A pasta que contém a subpasta não será apagada.

20. (Cespe/Suframa/Médio) O Microso�  Windows 7 Ul� mate possui originariamente 
um aplica� vo de fi rewall, o qual permite verifi car informações provenientes da 
Internet, bloqueando ou permi� ndo que elas cheguem ao computador do usuário. 
Um fi rewall pode ainda ajudar a impedir que hackers ou worms obtenham acesso 
ao computador por meio de uma rede de computadores. 

 Gabarito: Certo
 Comentário: Firewall é uma ferramenta na� va do Windows desde a versão XP. 

Lembrando que o Firewall não se confunde com an� vírus. São ferramentas dis� ntas.
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 QUESTÕES PARA TREINAR

1. (Cespe/TJDFT/Superior/2013) No Windows 7, a função de gerenciamento do com-
putador permite que diversas a� vidades de manutenção em computadores locais e 
remotos sejam realizadas, como, por exemplo, gerenciar recursos compar� lhados, 
visualizar usuários conectados e interromper serviços do sistema.  

2. (Cespe/CNPQ/Superior) O sistema operacional Windows u� liza mul� tarefa com 
preempção, pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo.

3. (Cespe/FUB/Médio) Por se tratar de um so� ware proprietário, o Windows foi pro-
jetado de modo que todas as operações sejam executadas por meio de um único 
componente do sistema operacional, conhecido como módulo de sistema. 

4. (Cespe/EBC/Superior) O Windows 7 Professional grava os arquivos em formato 
na� vo ext3 e fat32; o Linux u� liza, por padrão, o formato NTFS, mais seguro que o 
adotado pelo Windows.

5. (Universa/MTUR/Médio) O Windows 7 permite minimizar, com um único coman-
do, todas as janelas abertas, com exceção da janela a� va, ou seja, aquela na qual 
se está trabalhando no momento. Para executar essa ação, é sufi ciente realizar o 
seguinte procedimento: manter pressionada a tecla
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6. (Cespe/ECT/Superior) No Windows 7, ao se apontar para a borda superior de uma 
janela e arrastá-la para a parte superior a essa tela, essa janela será expandida e 
preencherá toda a área de trabalho.

7. (Cespe/CNJ/Superior/2013) O Windows 7 está disponível nas edições Home Pre-
mium, Professional, Ul� mate e Enterprise. Dessas opções, apenas as duas primei-
ras contêm o recurso peek, que permite a visualização de documentos a par� r de 
janelas abertas na área de trabalho.

8. (Cespe/Detran-ES/Superior) No Windows 7, sempre que um arquivo é excluído, 
ele transferido e enviado automa� camente para a lixeira, a menos que o usuário 
selecione o arquivo e pressione SHIFT + DELETE, o que provoca a exclusão defi ni� va 
do arquivo.

9. (Cespe/Detran-ES/Superior) A restauração do sistema é uma forma de desfazer 
alterações do sistema do computador para um ponto anterior no tempo. A restau-
ração do sistema, entretanto, não pode ser usada para recuperação de arquivos 
pessoais.

10. (Cespe/STJ/Medio/2015) No Windows 7, a execução do recurso Limpeza de Disco, 
desde que confi gurado, além de acarretar o apagamento dos arquivos temporários 
e arquivos considerados desnecessários pelo sistema, também apagará os arquivos 
con� dos na Lixeira.

11. (Cespe/Detran-ES/Médio) No Windows 7, é possível usar criptografi a para proteger 
todos os arquivos que estejam armazenados na unidade em que o Windows esteja 
instalado. Nesse caso, os arquivos que forem adicionados a essa unidade serão 
automa� camente criptografados.

12. (Cespe/Detran-ES/Superior) As bibliotecas, no Windows 7, gerenciam arquivos, 
mas não os armazenam, embora tenham a capacidade de monitorar as pastas que 
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contêm os itens, permi� ndo que os arquivos sejam acessados e organizados de 
várias maneiras.

13. (Cespe/Câmara/Superior/2012) Ao se clicar, com o botão direito do mouse, o ícone 
Documentos, e, em seguida, a opção Propriedades, será disponibilizada funciona-
lidade que permite a inclusão de uma nova pasta à biblioteca de documentos. 

14. (Cespe/Câmara/Superior) Em uma instalação padrão, se o sistema for logado pelo 
usuário Joaquim, o local � sico que o ícone Downloads apontará no disco rígido será 
C:\Downloads\Desktop\Users\Joaquim\. 

15. (Cespe/TJDFT/Superior) No Windows, quando um ícone associado a um arquivo 
for arrastado para um disco diferente do atual, será criada uma cópia do arquivo, 
sendo man� do o arquivo no disco de origem. 

16. (Cespe/TJRR/Médio) O Windows 7 não oferece suporte para os computadores que 
trabalham com 64 bits.

17. (Cespe/MCTI/Médio) O sistema operacional Windows 7 possui, como padrão, o 
an� vírus BitDefender, que é disponível em sua instalação mínima e permanece 
oculto no desktop do computador. 

18. (Cespe/Depen/Médio) Os computadores atuais permitem a instalação de mais de 
um sistema operacional, sendo possível ao usuário escolher, toda vez que iniciar o 
computador, entre o Windows e outro sistema operacional que esteja instalado. 

19. (Cespe/Sesa/Superior) A respeito de organização e gerenciamento de informações, 
arquivos, pastas e programas, assinale a opção correta.
a) Arquivos com extensão .XLS podem ser abertos tanto com o Excel quanto com 

o Calc. 
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b) Arquivos temporários do Word são gerados com extensão .DOC e serão excluídos 
automa� camente quando a execução do programa de origem for encerrada. 

c) Os arquivos gravados no diretório C não correm risco de serem perdidos ou cor-
rompidos, pois os gerenciadores de arquivos possuem mecanismos de becape 
automá� co. 

d) Não será possível iden� fi car as subpastas no gerenciador de arquivos quando 
as pastas são visualizadas no formato de ícones grandes. 

e) Ao se excluir uma subpasta, a pasta que a contém e os arquivos temporários 
existentes nela também serão excluídos. 

20. (Cespe/Suframa/Médio) O Microso�  Windows 7 Ul� mate possui originariamente 
um aplica� vo de fi rewall, o qual permite verifi car informações provenientes da 
Internet, bloqueando ou permi� ndo que elas cheguem ao computador do usuário. 
Um fi rewall pode ainda ajudar a impedir que hackers ou worms obtenham acesso 
ao computador por meio de uma rede de computadores.
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 GABARITO

1. Certo

2. Errado

3. Errado

4. Errado

5. a

6. Errado

7. Errado

8. Errado

9. Certo

10. Certo

11. Certo

12. Certo

13. Certo

14. Errado

15. Certo

16. Errado

17. Errado

18. Certo

19. a

20. Certo
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