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Informações importantes

São 46 páginas com teoria e questões 

Tenho uma página em meus blogs onde coloco todos os e-books gratuitos e disponibilizo apostilas e
cursos online com preços imperdíveis. Não esqueça de dar uma olhada nos links abaixo:

https://www.metodoconcursos.com.br/2020/11/apostilas-e-cursos-online.html

https://materiasparaconcursos.com.br/apostilas/

Tenho também em meu blog Método concursos, uma página onde atualizo todas as segundas-feiras 
os concursos abertos no Brasil. Não deixe de conferir no link abaixo:

https://www.metodoconcursos.com.br/2020/11/concursos-abertos-no-brasil.html

Coloquei mais um bônus que é um e-book gratuito com dicas para você acertar 90% das questões 
de concursos:

LINK PARA DOWNLOAD: E-book gratuito: 6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-
concursos/ 

Para finalizar, veja também os links com dicas que tenho certeza te ajudar a passar em um concurso 
público.

Bons estudos e torcerei para que este e-book seja um grande material de apoio e ajude você a passar
em um concurso público.

https://www.metodoconcursos.com.br/2020/11/concursos-abertos-no-brasil.html
https://materiasparaconcursos.com.br/apostilas/
https://www.metodoconcursos.com.br/2020/11/apostilas-e-cursos-online.html
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/24/e-book-gratuito-6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-concursos/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/06/24/e-book-gratuito-6-passos-para-voce-acertar-90-das-questoes-de-concursos/
https://www.youtube.com/c/materiasparaconcursos?sub_confirmation=1


LINKS INTERESSANTES COM DICAS PARA PASSAR 
EM UM CONCURSO PÚBLICO

10 DICAS DE COMO ESTUDAR E APRENDER

10 DICAS PARA PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO
10 ERROS COMUNS QUE OS CONCURSEIROS DEVEM EVITAR
COMO ESTUDAR COM SONO
COMO ESTUDAR NA RETA FINAL DO CONCURSO
ESTUDAR OUVINDO MÚSICA, AJUDA OU ATRAPALHA?
Qual estudar primeiro, direito administrativo ou direito constitucional
TRABALHAR, ESTUDAR E PASSAR EM UM CONCURSO
VALE A PENA COMPRAR UMA APOSTILA?

Siga nossas redes sociais:

youtube.com/c/materiasparaconcursos                     instagram.com/materiasparaconcursos

facebook.com/materiasparaconcursos            br.pinterest.com/materiasparaconcursos 

twitter.com/materiasparacon                                    Blogs oficiais

                                                                                centraldefavoritos.com.br

        

                                                                           materiasparaconcursos.com.br

https://centraldefavoritos.com.br/
https://twitter.com/materiasparacon
https://br.pinterest.com/materiasparaconcursos/
https://www.facebook.com/materiasparaconcursos
https://www.instagram.com/materiasparaconcursos/
https://www.youtube.com/c/materiasparaconcursos
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/06/17/vale-a-pena-comprar-uma-apostila/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/04/05/trabalhar-estudar-e-passar-em-um-concurso/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/15/qual-estudar-primeiro-direito-administrativo-ou-direito-constitucional/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/01/estudar-ouvindo-musica-ajuda-ou-atrapalha/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/16/como-estudar-na-reta-final-do-concurso/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/26/como-estudar-com-sono/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/17/10-erros-comuns-dos-concurseiros/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/05/10-dicas-para-passar-em-um-concurso-publico/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/08/16/como-estudar-e-aprender-10-dicas/
https://materiasparaconcursos.com.br/


MS-Windows 10

Conceitos importantes

Se preferir, no vídeo abaixo tem a postagem em áudio e vídeo:

https://youtu.be/9fk7JlzXW8E

O Windows 10 é o sistema operacional mais recente da Microsoft sucedendo o 
Windows 8.1. Foi lançado no dia 01 de outubro de 2014.

Com o Windows 10 é possível criar uma conta para cada pessoa que utiliza o 
computador, pois é um sistema operacional multiusuário.

Ele trouxe de volta o menu iniciar e um novo navegador, o Microsoft Edge. No Edge 
tem um painel Hub onde se tem acesso aos Favoritos, Lista de Leitura, Histórico e 
Downloads. (já caiu em concursos)

Ele tem atualizações constantes sem custo para o usuário.

No Explorador de Arquivos, a antiga funcionalidade conhecida como “MEU 
COMPUTADOR” recebeu a nova nomenclatura de ESTE COMPUTADOR.

Ele removeu o Windows Media Center e o controle dos pais não suporta outros 
navegadores, ou seja, só suporta o Edge e o Internet Explorer.

Controle dos pais
É uma ferramenta de segurança onde o Windows 10 permite que sejam definidos 
controles de proteção para a família, incluindo o acesso a sites, limites de tempo de 
acesso e quais aplicativos e jogos podem ser visualizados ou comprados. (já caiu em 
concursos)

Outra mudança foi as atualizações. No Windows 10 você pode até adiar atualizações, 
mas elas são obrigatórias. Nas versões anteriores o usuário conseguia controlar o 
Windows Update e selecionar o que e quando atualizar.

A atualização Windows 10 Anniversary Update trouxe uma nova e grande 
funcionalidade para desenvolvedores: o Bash, a famosa linha de comando do Linux. 
O recurso é baseado no Ubuntu e permite executar software Linux diretamente no 
Windows. Isso foi possível em virtude do chamado “Subsistema do Windows para o 
Linux”, que a Microsoft adicionou ao Windows 10, e é resultado de uma parceria da 
empresa com a Canonical. (já caiu em concursos)

https://youtu.be/9fk7JlzXW8E


No Windows 10, é permitido fazer uso de um aplicativo para compartilhar arquivos 
diretamente do Explorador de Arquivos. Selecione os arquivos que deseja 
compartilhar, acesse a guia Compartilhar, selecione o botão Compartilhar e, em 
seguida, escolha um aplicativo.

Pode compartilhar através do OneDrive ou Gdrive, e-mail, arquivos compactados e 
gravar em disco óptico ou outro dispositivo secundário.

No sistema operacional Windows 10 versão Pro de 64 bits, assim como em outros 
sistemas operacionais, a preocupação com a atualização do sistema é importante, pois
ajuda a garantir a segurança do ambiente. Para conferir as atualizações do seu sistema
operacional deve seguir os seguintes passos: Tela de “Configurações do Windows”, 
ícone de “Atualização e Segurança”, Aba do “Windows Update” e botão “Verificar se
há atualizações”. (já caiu em concursos)

Área de Trabalho Virtual do Microsoft Windows 10:

A Área de Trabalho Virtual do Windows é um serviço de virtualização de aplicativos 
e área de trabalho executado na nuvem.

Trata-se de uma forma de executar várias áreas de trabalho independentes no mesmo 
monitor, com diferentes janelas de aplicações em cada área de trabalho virtual.

Virtualizar aplicativos e áreas de trabalho.

O botão Visão de Tarefas, presente por padrão na barra de tarefas, permite criar, 
visualizar as áreas de trabalhos virtuais e alterná-las.

Como acessar:

Na barra de tarefas, selecione Visão de tarefas > Nova área de trabalho +.

Abra os aplicativos que você quer usar nessa área de trabalho.

Para alternar entre áreas de trabalho, selecione Visão de tarefas novamente.

Controle de voz
Você pode falar em vez de digitar. Se você tem um teclado de toque é selecione 
microfone. Agora se seu teclado é físico é só pressionar a tecla do logotipo do 
Windows + H para falar ou Configurações → Hora e Idioma → Controle de voz 
(caiu em concursos)



Acessórios do Windows 10

As versões do MS Windows 10 oferecem vários aplicativos na instalação padrão, sob 
o título Acessórios do Windows, que auxiliam no dia a dia da operação de um 
computador. São eles:

Bloco de Notas: Editor de notas sem formatação com extensão .TXT.

Captura e Esboço: É uma ferramenta de captura de janela ou partes das janelas 
abertas que antes era a Ferramenta de Captura. Modos de captura: Captura retangular,
Captura de forma livre, Captura de Janela e Captura de tela cheia. (já caiu em 
concursos)

Paint: Editor de imagens que salva nas extensões BMP, JPEG, GIF, TIFF e PNG.

ATENÇÃO: Nas últimas atualizações do Windows 10, o Windows Media Player que
é um reprodutor multimídia, como músicas e vídeos não faz mais parte da instalação 
padrão.

Data e hora

No Windows 10 ao acessarmos seu painel de controle, visualizamos uma série de 
configurações, dentre elas, a opção de “Data e Hora”.

Na opção Painel de controle > Relógio e Região temos opções de configuração da 
data e hora:

É possível ativar a visualização de horas de até dois novos fusos horários através da 
aba “Relógios Adicionais”.

A aba “Horário na Internet” sincroniza automaticamente com um servidor de horário 
na internet, em geral com o site do Windows.

Dentre as opções presentes na aba “Data e Hora” podemos, por exemplo, escolher o 
fuso horário desejado para configuração do sistema operacional.

Questões de concursos sobre conceitos



QUESTÃO 1

Ano: 2020 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Câmara de Amparo – SP

No Windows 10, Configuração Local, Idioma Português- -Brasil, o navegador de 
internet padrão é o Edge. Neste navegador existe um lugar onde se tem acesso aos 
Favoritos, Lista de Leitura, Histórico e Downloads. Assinale-o.

A Painel Hub.

B Barra de Tarefas.

C Barra de Endereços.

D Barra de Ferramentas Anotações Web.

QUESTÃO 2

Ano: 2020 Banca: FGV Órgão: IBGE (tem uma observação na resposta)

As versões do MS Windows 10 oferecem vários aplicativos, sob o título Acessórios 
do Windows, que auxiliam no dia a dia da operação de um computador.

O título que NÃO corresponde a um desses aplicativos é:

A Bloco de Notas;

B Chrome;

C Ferramenta de Captura;

D Paint;

E Windows Media Player.

QUESTÃO 3

Ano: 2020 Banca: IDIB Órgão: CRM-MT



O Windows 10 é a versão mais nova do sistema operacional da Microsoft. Ao 
acessarmos seu painel de controle, visualizamos uma série de configurações, dentre 
elas, a opção de “Data e Hora”. A respeito dos controles que podemos configurar 
dentro desta opção, analise as afirmativas a seguir:

I. É possível ativar a visualização de horas de até dois novos fusos horários através da
aba “Relógios Adicionais”.

II. A aba “Horário na Internet” apresenta ao usuário a data e hora das principais 
cidades do mundo. Escolhendo o nome de uma cidade nesta aba, podemos ajustar a 
data e hora do sistema operacional. III. Dentre as opções presentes na aba “Data e 
Hora” podemos, por exemplo, escolher o fuso horário desejado para configuração do 
sistema operacional.

É correto o que se afirma

A apenas em I e II.

B apenas em II e III.

C apenas em I e III.

D em I, II e III.

QUESTÃO 4

Ano: 2020 Banca: CONTEMAX Órgão: Prefeitura de Pedra Lavrada – PB

As configurações para o reconhecimento de voz do Windows 10 se encontram em

A Configurações → Hora e Idioma → Controle de voz

B Configurações → Fala → Controle de voz

C Painel de Controle → Hora e Idioma → Conversa com Cortana

D Configurações → Hora e Idioma → Conversa com Cortana

E Painel de Controle → Fala → Controle de voz

QUESTÃO 5

Ano: 2020 Banca: UFU-MG Órgão: UFU-MG



O MS Windows 10 tem um aplicativo de captura de tela, denominado Captura e 
Esboço, que permite tirar um instantâneo da tela do computador para copiar palavras 
ou imagens.

A Ferramenta de Captura possui diversos modos de captura ou recorte, EXCETO:

A Captura retangular.

B Captura de formato livre.

C Captura de tela inteira.

D Captura triangular.

QUESTÃO 6

Ano: 2020 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: Prefeitura de Betim – MG

Entre as ferramentas de segurança, o Windows 10 permite que sejam definidos 
controles de proteção para a família, incluindo o acesso a sites, limites de tempo de 
acesso e quais aplicativos e jogos podem ser visualizados ou comprados. Trata-se do 
recurso

A Controle dos Pais.

B Modo Criança.

C Jovem Protegido.

D Restrição em casa.

E Navegação blindada.

QUESTÃO 7

Ano: 2020 Banca: IDIB Órgão: Prefeitura de Goiana – PE



No sistema operacional Windows 10 versão Pro de 64 bits, assim como em outros 
sistemas operacionais, a preocupação com a atualização do sistema é importante, pois
ajuda a garantir a segurança do ambiente. Assinale a alternativa que indique 
corretamente um passo a passo que permita ao usuário conferir a atualização do seu 
sistema operacional.

A Tela do “Painel de Controle”, ícone de “Segurança”, botão “Atualizar Windows 
agora”.

B Tela de “Configurações”, ícone “Privacidade”, botão “Atualizações do Windows”.

C Tela de “Configurações do Windows”, ícone de “Atualização e Segurança”, Aba do
“Windows Update” e botão “Verificar se há atualizações”

D Tela de “Configurações”, ícone “Sistema”, Aba do “Meu Windows”, botão 
“Atualizar”.

QUESTÃO 8

Ano: 2020 Banca: IBGP Órgão: Prefeitura de Itabira – MG

Com o Windows 10 é possível criar uma conta para cada pessoa que utiliza o 
computador, pois é um sistema operacional ______________.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna.

A aberto.

B arquitetura livre.

C domínio público.

D multiusuário.

RESPOSTAS DAS QUESTÕES



RESPOSTA DA QUESTÃO 1 LETRA A

RESPOSTA DA QUESTÃO 2 LETRA B (em atualizações recentes o Windows 
10 retirou o Windows Média Player da instalação padrão)

RESPOSTA DA QUESTÃO 3 LETRA C

RESPOSTA DA QUESTÃO 4 LETRA A

RESPOSTA DA QUESTÃO 5 LETRA D

RESPOSTA DA QUESTÃO 6 LETRA A

RESPOSTA DA QUESTÃO 7 LETRA C

RESPOSTA DA QUESTÃO 8 LETRA D

Conceito de pastas e diretórios



Se preferir, no vídeo abaixo tem a postagem em áudio e vídeo:

https://youtu.be/isVreoqe-jE

Pastas
As pastas são usadas para organizar tudo que está dentro do computador.

É nelas que você organiza seus documentos, vídeos, fotos e etc..

As pastas você pode nomeá-las para localizar mais facilmente algum arquivo ou 
documento.

Você pode renomeá-la, excluir e mover dentre outras funções.

Pastas Públicas: As pastas públicas são feitas para acesso compartilhado e 

oferecem um jeito fácil e eficaz de coletar, organizar e compartilhar informações com
outras pessoas no seu grupo de trabalho ou organização.

Por padrão, uma pasta pública herda as configurações de sua pasta pai, incluindo as 
configurações das permissões.

Não há limites para criar subpastas nas pastas.

Ícones das pastas podem ser alterados

No Windows os nomes das pastas podem conter 256 caracteres, podendo ser espaço 
em branco, números ou letras. Pode ser usado também símbolos com exceção dos 
reservados pelo Windows:

Barras \ | /

Aspas “

Setas < >

Interrogação ?

Asterisco *

Dois Pontos :

Mais para frente aprofundarei o assunto sobre pastas em manipulação de arquivos e 
pastas.

https://youtu.be/isVreoqe-jE


Diretórios

É o mesmo que pasta, este termo era muito usado no tempo do DOS.

Os diretórios são as pastas onde as informações e organizações de dados estão 
armazenados no HD ou outra mídia de armazenamento.

Um diretório é uma divisão lógica de um sistema de arquivos que são relacionados 
entre si.

Ele pode conter referências a arquivos e a outros diretórios.

No Windows 10 na pasta usuário encontram-se os diretórios para todas as contas 
criadas. Ao acessá-la, conferem-se as pastas padrão para músicas, imagens, vídeos e 
outros documentos.

No Windows para nomear diretórios segue o mesmo padrão do de pastas, ou seja, 
podem conter 256 caracteres, podendo ser espaço em branco, números ou letras. Pode
ser usado também símbolos com exceção dos reservados pelo Windows:

Barras \ | /

Aspas “

Setas < >

Interrogação ?

Asterisco *

Dois Pontos :



Questões de concursos sobre pastas e 
diretórios

QUESTÃO 1

Ano: 2017 Banca: UPENET/IAUPE Órgão: Prefeitura de Pombos – PE

Qual dos nomes seguintes é válido para um diretório no Windows 10, com 
configuração padrão?

A Pasta:de:arquivos

B Pasta#de#arquivos

C Pasta?de?arquivos

D Pasta|de|arquivos

E Pasta\de/arquivos

QUESTÃO 2

Ano: 2019 Banca: Dédalus Concursos Órgão: CORE-RJ

Nesta pasta do Windows 10, encontram-se os diretórios para todas as contas criadas. 
Ao acessa-la, conferem-se as pastas padrão para músicas, imagens, vídeos e outros 
documentos:

A Acessórios.

B Inicializar.

C System.

D Usuários.

E Windows.



QUESTÃO 3

Ano: 2017 Banca: CONSULPLAN Órgão: Câmara de Nova Friburgo – RJ

“No Sistema Operacional Microsoft Windows 10 (configuração padrão), um usuário 
está tentando renomear uma pasta onde armazena os seus arquivos de música.” É um 
nome válido para o diretório, APENAS o que foi apresentado em

A musicas:2017.

B musicas|2017.

C musicas#2017.

D musicas*2017.

QUESTÃO 4

Ano: 2015 Banca: FURB Órgão: ISSBLU – SC

Atribuir nomes significativos a pastas e arquivos, isto é, que indiquem a natureza do 
seu conteúdo, é um importante passo para a gestão e localização dessas pastas e 
arquivos. Em se tratando de um sistema operacional Windows, os nomes dos 
arquivos e pastas podem conter até 256 caracteres entre letras, números e caracteres 
especiais, à exceção daqueles chamados reservados, que não podem ser usados em 
nomes de pastas e arquivos. Assinale a alternativa que apresenta um nome válido para
arquivos e pastas no Windows:

A Arquivos+selecionados(razão?).

B Registro_de_Taregas_>mêsAtual.

C Endereços/Emails/Telefones importantes.

D Despesas_de_*2015*.

E ControleMensagens(+)Recebidos&Mensagens(-)Enviados.

RESPOSTAS DAS QUESTÕES

RESPOSTA DA QUESTÃO 1 LETRA B

RESPOSTA DA QUESTÃO 2 LETRA D

RESPOSTA DA QUESTÃO 3 LETRA C

RESPOSTA DA QUESTÃO 4 LETRA E



Arquivos e atalhos

Se preferir, no vídeo abaixo tem a postagem em áudio e vídeo:

https://youtu.be/qzxPCOb4Fa8

Arquivos

Um arquivo é um recurso para se armazenar informações que é utilizado por 
determinados programas que o executará.

Todo arquivo tem uma identificação que para o computador é normalmente um 
número, mas quando é um usuário geralmente são nomes.

Um arquivo é identificado através de uma extensão que são formados por três 
caracteres.

Exs.:

PDF: Formato de texto da Adobe

ZIP e RAR: Arquivos compactados

JPEG e PNG: Arquivos de imagem

AVI e MKV: arquivos de vídeo

Eu aprofundarei o assunto sobre arquivos mais para frente sobre manipulação 
de arquivos e pastas.

Atalho

Este assunto pode ser abordado por dois aspectos que são:

Atalhos de arquivos e programas e atalhos de teclado

https://youtu.be/qzxPCOb4Fa8


Atalhos de arquivos e programas:

Repare que o atalho tem uma seta no canto inferior esquerdo.

Atalho é uma maneira rápida de abrir um arquivo, pasta ou programa; Um atalho não 
tem conteúdo algum e sua única função é “chamar o arquivo” que realmente 
queremos e que está armazenado em outro lugar.

Atalhos de teclado

Um atalho é uma tecla ou um conjunto de teclas de teclado que ao apertá-las você 
realizará uma ação mais rapidamente, como uma função dentro de algum programa 
ou sistema operacional.

Atalhos Windows 10

Mais utilizados

Ctrl + A = Selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela

Ctrl + C (ou Ctrl + Insert) = Copiar

Ctrl + X = Recortar

Ctrl + V (ou Shift + Insert) = Colar o item selecionado

Ctrl + Z = Desfazer uma ação

Ctrl + Y = Refazer uma ação

Delete (ou Ctrl + D) = Excluir movendo para a Lixeira

Esc = Cancelar a tarefa atual

Shift + Delete = Excluir sem passar pela lixeira (excluir direto)

Shift com qualquer tecla de direção = Selecione mais de um item em uma janela ou 
na área de trabalho, ou selecionar texto em um documento.



Page Up = Mover o cursor uma página acima

Page Down = Mover o cursor uma página abaixo

Ctrl + Esc = Abrir o menu Iniciar (usado principalmente em teclados que não tem a 
logo do Windows)

Ctrl + Shift = Mude o layout do teclado quando houver vários layouts de teclado 
disponíveis

Ctrl+ Shift + N = cria uma nova pasta no explorador de arquivos (Windows Explorer)

Ctrl+ Shift + F10 = Exibe o menu de atalho do item selecionado

Ctrl + setas = altera o tamanho do menu iniciar

Ctrl + Shift + Esc = Abrir o Gerenciador de Tarefas

Alt + Tab = Alternar entre itens abertos

Alt + F4 = Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo

Alt + F8 = Exibir sua senha na tela de credenciais. (tela de login)

Alt + Esc Percorrer itens na ordem em que foram abertos

Teclas de função

F1 = Ajuda

F2 = Renomear

F3 = Janela de busca para localizar um arquivo ou uma pasta

F4 = Exibir a lista da barra de endereços no Windows Explorer

F5 = Atualizar a janela ativa (navegadores)

F6 = Percorrer elementos da tela de uma janela ou da área de trabalho

F7 = Corretor do Word

F8 = No boot acessa o modo de segurança

F9 = Sem função específica nativa

F10 = Ativar a barra de menus no programa ativo

F11 = Dá um Zoom na área do navegador

F12 = Sem função específica nativa



Teclas com símbolo do Windows

Tecla Windows + Tab = Percorrer programas na barra de tarefas

Tecla Windows = Abrir ou fechar o menu Iniciar

Tecla Windows + A = Abrir a Central de ações

Tecla Windows + D = Exibir e ocultar a área de trabalho (desktop0

Tecla Windows + E = Abrir o Explorador de Arquivos

Tecla Windows + I = Abrir o aplicativo de configurações

Tecla Windows + L = Bloquear seu computador ou mudar de conta

Tecla Windows + M = Minimizar todas as janelas

Tecla Windows + R = Abrir a caixa de diálogo Executar

Tecla Windows + S = Abrir a pesquisa

Tecla Windows + V = Abrir histórico da área de transferência

Tecla Windows + seta para cima = Maximizar a janela

Tecla Windows + seta para baixo = Minimizar a janela da área de trabalho

Tecla Windows + seta esquerda = janela atual para esquerda da tela

Tecla Windows + seta direita = janela atual para direita da tela

Tecla Windows + PrtScn = captura e salva tela na pasta de capturas

Tecla Windows + Shift + S = permite capturar parte da tela com a Ferramenta de 
Captura

Tecla Windows + CTRL (ou ESC) = abre o menu iniciar

Fonte: Microsoft

Como disse, não coloquei todos os atalhos do Windows 10 e sim os mais importantes 
que costumam cair em concursos públicos.



Questões de concursos sobre arquivos e 
atalhos

QUESTÃO 1

Ano: 2020 Banca: FADESP Órgão: UEPA

Para criar uma nova pasta no sistema operacional Windows 10, versão português, é 
utilizado o comando

A Ctrl + Shift + P

B Ctrl + P

C Ctrl + Shift + N

D Ctrl + Alt + N

QUESTÃO 2

Ano: 2020 Banca: Quadrix Órgão: CFO-DF 

Acerca dos conceitos de hardware, do programa Microsoft Excel 2013 e do sistema 
operacional Windows 10, julgue o item.

Uma das formas de se abrir o Gerenciador de Tarefas do Windows 10 é por meio das 
teclas de atalho Ctrl + Shift + Esc.

Certo

Errado

QUESTÃO 3

Ano: 2020 Banca: IBFC Órgão: TRE-PA

No sistema operacional Microsoft Windows 10, idioma português, configuração 
padrão, assinale a alternativa correta sobre qual atalho de teclado permite abrir a 
caixa de diálogo Executar.

A Logotipo do Windows + R

B Ctrl + I

C Alt + T

D TAB + Delete



QUESTÃO 4

Ano: 2020 Banca: IBFC Órgão: TRE-PA

Sobre o sistema operacional Microsoft Windows 10, idioma português, configuração 
padrão e seus atalhos de teclado, analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) Ctrl + C + Delete: Abre o gerenciador de tarefas. 

( ) Shift + F10: Exibe o menu de atalho do item selecionado. 

( ) Ctrl + C: Copia o item ou arquivo selecionado. 

( ) Logotipo do Windows: abre o menu iniciar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

A V, V, V, F

B F, V, F, V

C F, V, V, F

D F, V, V, V

QUESTÃO 5

Ano: 2020 Banca: IDIB Órgão: Prefeitura de Goiana – PE

Uma das novidades trazidas pelo Windows 10 é a Central de Ações. Nela o usuário 
do Windows recebe as notificações de aplicativos e pode ainda realizar algumas 
ações rápidas. A respeito dessa novidade do Windows 10, assinale a alternativa que 
indica corretamente a tecla de atalho que exibe a Central de Ações.

A Alt + Tab + A

B “Tecla do Windows’’ + A

C Ctrl + C + A

D Alt + A



QUESTÃO 6

Ano: 2020 Banca: Instituto UniFil Órgão: Prefeitura de Ângulo – PR

Utilizando o Windows 10, instalação padrão, português do Brasil, assinale a 
alternativa que representa o comando para “Recortar o item selecionado”.

A Ctrl + X.

B Ctrl + Z.

C Alt + F4.

D Alt + Enter.

QUESTÃO 7

Ano: 2020 Banca: Instituto UniFil Órgão: Prefeitura de Sertaneja – PR

O uso das teclas de atalho no Windows 10, instalação padrão, português do Brasil, 
ajuda no trabalho diário dos seus usuários. Sobre esse tema, assinale a incorreta. 
(Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente).

A SHIFT+CTRL + N: cria uma pasta no Windows Explorer.

B SHIFT+DELETE: apaga arquivos, enviando para a Lixeira.

C CTRL+SHIFT + ESC: abre o Gerenciador de Tarefas.

D Alt+F4 Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo.



QUESTÃO 8

Ano: 2020 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: Prefeitura de Betim – MG

Considerando o sistema operacional Windows 10, versão em português, em sua 
configuração padrão, para abrir o menu Iniciar, basta pressionar a tecla Windows do 
teclado. Para os teclados que não possuem essa tecla, como alternativa, o que pode 
ser utilizado?

Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação da questão.

A F8.

B Alt + F8.

C Ctrl + Alt + Backspace.

D Alt + Enter.

E Ctrl + Esc.

QUESTÃO 9

Ano: 2019 Banca: VUNESP Órgão: TJ-SP

Um usuário do MS-Windows 10, em sua configuração padrão, que precise organizar 
seus arquivos e pastas deve usar o aplicativo acessório padrão Explorador de 
Arquivos, que pode ser aberto por meio do atalho por teclado, segurando-se a tecla 
Windows do teclado e, em seguida, clicando na letra

A T

B F

C R

D E

E A



QUESTÃO 10 

Ano: 2019 Banca: UFGD Órgão: UFGD

O sistema operacional Windows 10 disponibiliza diversos programas que são 
essenciais na adequada operação e manutenção desse sistema. Um desses programas, 
o Gerenciador de Tarefas, permite monitorar os programas em execução (tarefas) e o 
uso de recursos no sistema (por exemplo: CPU, memória, discos, rede). Assinale a 
alternativa que contém teclas de atalho que permitem acessar diretamente o 
Gerenciador de Tarefas no Windows 10.

A Ctrl+Shift+T

B Ctrl+Alt+T

C Ctrl+Alt+Esc

D Ctrl+Shift+Esc

E Ctrl+Shift+G

RESPOSTAS DAS QUESTÕES

RESPOSTA DA QUESTÃO 1 LETRA C

RESPOSTA DA QUESTÃO 2 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 3 LETRA A

RESPOSTA DA QUESTÃO 4 LETRA D

RESPOSTA DA QUESTÃO 5 LETRA B

RESPOSTA DA QUESTÃO 6 LETRA A

RESPOSTA DA QUESTÃO 7 LETRA B

RESPOSTA DA QUESTÃO 8 LETRA E

RESPOSTA DA QUESTÃO 9 LETRA D

RESPOSTA DA QUESTÃO 10 LETRA D



Área de trabalho e área de transferência

Se preferir, no vídeo abaixo tem a postagem em áudio e vídeo:

https://youtu.be/abGqdpsFL9A

Área de trabalho ou desktop

Quando você liga o computador e ele entra no Windows, a primeira área de exibição 
é a área de trabalho ou desktop ou somente a tela inicial do Windows.

Quando estamos navegando no sistema e você quiser mostrar a área de trabalho no 
Windows 10, devemos pressionar a tecla Windows seguida da tecla D (Win + D)

A área de trabalho é composta pela barra de tarefas e o plano de fundo onde você 
organiza os ícones.

A barra de tarefas fica na parte inferior da área de trabalho e é onde você tem acesso 
ao menu iniciar, pesquisa e os programas que estão sendo executados no momento 
em seu computador.

Você tem também as informações sobre a conexão da internet, bateria, hora, data e 
painel de notificações.

https://youtu.be/abGqdpsFL9A


No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, se você clicar com
o botão direito do mouse em um espaço livre da Área de Trabalho, aparecerá a 
seguinte lista de opções na tela:

Exibir: Formata e organiza os ícones

Classificar por: Classificar os ícones por nome, tamanho, tipos de itens ou data de 
modificação

Atualizar: Atualiza a área de trabalhos

Colar: colar algo que você copiou

Colar atalho: Colar um atalho que você copiou

Propriedades gráficas: Personalizar a parte gráficas

Opções gráficas: Fazer ajustes gráficos

Novo: Criar pastas ou atalhos

Configurações de exibição: como exibir as telas

Personalizar: Personalização geral

Como normalmente é pedido em concursos estes caminhos:

Exemplo:

Um usuário deseja criar um atalho para um arquivo na Área de Trabalho, e, para isso, 
ele deve clicar com o botão direito do mouse em uma área livre na área de trabalho e 
clicar em “Novo”, em seguida, selecionar “Atalho” na lista de opções que surge na 
tela, e seguir as orientações na janela “Criar Atalho”.



Configurações dos ícones da área de trabalho:

Você pode configurar os ícones mais importantes para aparecer na área de trabalho 
como, computador, lixeira, arquivos do usuário, painel de controle e rede. Para isso,
é só seguir o caminho:

Clique no botão Iniciar e, em seguida, em configurações, clique em Personalização, 
depois em Temas e, por último em Configurações dos Ícones da Área de Trabalho. 
Marque a caixa de seleção o item de sua preferência e clique em aplicar. (já caiu em 
concursos)

No Windows 10 você pode aumentar sua produtividade utilizando o recurso 
Área de Trabalho Virtual do Microsoft Windows 10:

A Área de Trabalho Virtual do Windows é um serviço de virtualização de aplicativos 
e área de trabalho executado na nuvem.

Trata-se de uma forma de executar várias áreas de trabalho independentes no mesmo 
monitor, com diferentes janelas de aplicações em cada área de trabalho virtual. Ela 
criar e gerenciar áreas de trabalho virtuais.

O botão Visão de Tarefas (Task View), presente por padrão na barra de tarefas, 
permite criar, visualizar as áreas de trabalhos virtuais e alterná-las e permite também 
visualizar os aplicativos abertos (janelas abertas).

Como acessar:

Na barra de tarefas, selecione Visão de tarefas > Nova área de trabalho +.

Abra os aplicativos que você quer usar nessa área de trabalho.

Para alternar entre áreas de trabalho, selecione Visão de tarefas novamente.



Barra de tarefas

A barra de tarefas fica na parte inferior da área de trabalho e é onde você tem acesso 
ao menu iniciar, pesquisa e os programas que estão sendo executados no momento 
em seu computador.

Você tem também a área de notificações onde você encontra as informações sobre 
nível de energia, conexão de rede, volume, idioma do telhado, data e hora e a central 
de ações (notificações). Quando você clica com o botão direito do mouse na barra de 
tarefas aparece seguinte menu suspenso.



Outra que costuma cair em concursos:

“O Windows fornece três ‘barras de ferramentas’ que podem ser exibidas na barra de 
tarefas para servir de acesso facilitado a informações para as quais, de outra forma, é 
necessário abrir um aplicativo separado para usá-lo”. Clicando com o botão direito na
barra de tarefas e indo em barra de ferramentas você encontrará endereço, links e área
de trabalho. (caiu em concursos)



Área de notificações
Na área de notificações você encontra as informações sobre nível de energia, conexão
de rede, volume, idioma do telhado, data e hora e a central de ações (notificações).

1 – mostrar ícones ocultos

2 – nível de energia

3 – conexão de rede

4 – volume

5 – idioma do teclado.

6 – Data e hora

7 – Central de ações (onde aparece as notificações)

Quando este ícone aparece na área de notificação da barra de tarefas significa 
que o computador tem uma conexão wi fi, mas não tem acesso à Internet.

Este ícone que serve para o usuário verificar o status da conexão wifi à internet

Este ícone que serve para o usuário verificar o status da conexão bluetooth

Provavelmente existe um dispositivo USB conectado a máquina.



Central de ações (onde aparece as notificações)

O Windows 10 tem uma nova central de notificações, que é chamada de 
central de ações que concentra todas as notificações de aplicativos, mensagens 
instantâneas, recebimento de novos e-mails e alertas de redes sociais em um único 
utilitário.

Clicando no ícone acima que se encontra na barra de tarefa e clicando em expandir 
você abre as seguintes opções:

Clicando em projetar por exemplo, teremos as seguintes opções:(caiu em concursos)



No Windows 10, é muito comum utilizarmos atalhos na barra de tarefas para facilitar 
o acesso no dia a dia (aplicativos utilizados com muita frequência). Temos as 
seguintes maneiras:

1 – Clicar com o botão direito do mouse sobre o atalho do aplicativo e depois clicar 
na opção “Fixar na Barra de Tarefas”.

2 – Depois de abrir um programa ele vai aparece na barra de tarefas, então clique com
o botão direito do mouse e clique em fixar na barra de tarefas do Windows.

A Barra de Tarefas do Windows 10 permite definir quais ícones, sejam do sistema ou 
de aplicativos, serão exibidos na área de notificação.

O tamanho da Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser redimensionado.

A Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser ocultada, de forma que seja exibida 
somente quando necessário.

Menu iniciar

Para acessar você pode clicar com o mouse na logo do Windows, clicar na logo do 
Windows no teclado e caso não tenha a logo no teclado você acessa o menu iniciar 
através da tecla de atalho Ctrl + Esc.

Ícone de “Configurações do Windows”. Você chega a partir do “Menu Iniciar”
no Windows 10. Nele é possível gerenciar Vídeo, Notificações e Energia, dentre 
outras configurações.

No menu iniciar você pode acessar todos os programas do computador além da 
assistente virtual Cortana.



Plano de fundo ou tela de fundo.
No Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, a configuração da 
tela de fundo da área de trabalho pode ser feita com uma imagem, uma cor sólida ou 
uma apresentação de slides.

Para definir trabalho é só seguir o caminho:

Menu iniciar/ configurações / personalização / tela de fundo / imagem / escolha sua 
imagem.

Neste mesmo caminho você pode definir uma cor sólida ou slides no mesmo botão 
tela de fundo conforme a imagem abaixo.

Pode também utilizar o atalho: telha Win + I



Área de transferência

A área de transferência é onde fica armazenado temporariamente as informações que 
você copiou ou moveu para colar em outro lugar. Quando você desligar o 
computador, tudo que estiver na área de transferência será apagado.

Quando você tira uma cópia da tela ela vai para a área de transferência.

Agora atenção, este assunto costuma cair em prova e gerar erro do aluno:

PRINT SCREEN: quando você clica na tecla PRINT SCREEN você copia todo o 
conteúdo da tela para a área de transferência.

Alt + PRINT SCREEN: Quando você usa o atalho Alt + PRINT SCREEN, você 
efetua uma cópia da janela ativa exibida na tela para a área de transferência.

A partir da versão 10 nas versões em português do sistema operacional Windows, é 
possível acessar os itens da área de transferência mantendo pressionada a tecla de 
logotipo do Windows e apertando, em seguida, a tecla V (Windows + V).



Questões de concursos sobre área de trabalho e área 
de transferência

QUESTÃO 1

Ano: 2017 Banca: IDECAN Órgão: Câmara de Coronel Fabriciano – MG

No Windows 10, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, a configuração da 
tela de fundo da área de trabalho pode ser feita com uma imagem, uma cor sólida ou 
uma apresentação de slides. Assinale a alternativa correta acerca do caminho para 
definir uma imagem para a tela de fundo da área de trabalho.

A Configurações / tela de fundo / escolha sua imagem / imagem.

B Configurações / tela de fundo / personalização / temas / imagem.

C Configurações / personalização / tela de fundo / imagem / escolha sua imagem.

D Configurações / temas / tela de fundo / personalizar / imagem / escolha sua 
imagem.

QUESTÃO 2

Ano: 2017 Banca: VUNESP Órgão: TJ-SP

No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário clicou 
com o botão direito do mouse em um espaço livre da Área de Trabalho, e a seguinte 
lista de opções surgiu na tela.

Esse usuário deseja criar um atalho para um arquivo na Área de Trabalho, e, para 
isso, ele deve clicar em

A “Exibir”, em seguida, selecionar “Atalho” na lista de opções que surge na tela, e 
seguir as orientações na janela “Criar Atalho”.

B “Novo”, em seguida, digitar o nome do atalho na janela que surge na tela.

C “Novo”, em seguida, selecionar “Atalho” na lista de opções que surge na tela, e 
seguir as orientações na janela “Criar Atalho”.

D “Atualizar”, em seguida, selecionar “Atalho” na lista de opções que surge na tela, e
seguir as orientações na janela “Criar Atalho”.

E “Exibir”, em seguida, digitar o nome do atalho na janela que surge na tela.



QUESTÃO 3

Ano: 2019 Banca: FCM Órgão: Prefeitura de Guarani – MG

Preencha corretamente as lacunas do texto.

Para exibir a Lixeira na área de trabalho do Windows 10, clique no botão Iniciar e, 
em seguida, em __________ . Clique em Personalização, depois em Temas e, por 
último em Configurações dos Ícones da Área de Trabalho. Marque a caixa de seleção 
__________e clique em __________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

A Aparência / Lixeira / Aplicar

B Computador / Ícones / Confirmar.

C Configurações / Lixeira / Aplicar.

D Windows Explorer / Ícones / Confirmar.

QUESTÃO 4

Ano: 2017 Banca: UFES Órgão: UFES

O Windows 10 reintroduziu o botão “Iniciar”, que havia sido removido em versões 
anteriores do sistema operacional. Por meio do botão “Iniciar”, é possível abrir 
programas instalados no Windows 10 e ter acesso a outras funcionalidades desse 
sistema. NÃO é uma funcionalidade acionada por meio do botão “Iniciar” do 
Windows 10:

A desinstalar programas.

B ocultar um programa listado.

C mostrar ou ocultar arquivos frequentemente utilizados.

D instalar programas.

E desligar o serviço do computador.



QUESTÃO 5

Ano: 2020 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: Prefeitura de Betim – MG

Considerando o sistema operacional Windows 10, versão em português, em sua 
configuração padrão, para abrir o menu Iniciar, basta pressionar a tecla Windows do 
teclado. Para os teclados que não possuem essa tecla, como alternativa, o que pode 
ser utilizado?

Obs.: o caractere “+” foi utilizado apenas para interpretação da questão.

A F8.

B Alt + F8.

C Ctrl + Alt + Backspace.

D Alt + Enter.

E Ctrl + Esc.

QUESTÃO 6

Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRO – AC

Atalhos para aplicativos podem ser criados no menu Iniciar do Windows 10.

Certo

Errado

QUESTÃO 7

Ano: 2019 Banca: Instituto Excelência Órgão: Prefeitura de Taubaté – SP

Qual das ferramentas abaixo não faz parte dos itens de facilidade de acesso do 
Windows 10 em sua configuração padrão localizados no menu iniciar?

A Lupa.

B Tradutor.

C Reconhecimento de fala do Windows.

D Nenhuma das alternativas..



QUESTÃO 8

Ano: 2018 Banca: FUMARC Órgão: Câmara de Pará de Minas – MG

Ao acionar as “Configurações do Windows” a partir do “Menu Iniciar” no Windows 
10, versão português, é possível gerenciar Vídeo, Notificações e Energia, dentre 
outras configurações, a partir da opção:

QUESTÃO 9

Ano: 2017 Banca: UFES Órgão: UFES

Observe a figura a seguir:

A figura acima reproduz, de forma ampliada, um conjunto de controles que compõe a
Barra de Tarefas do Windows 10, aqui numerados de 1 a 5. Esses controles 
representam, respectivamente:

A 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - nível de energia, 3 - conexão de rede, 4 - volume, 5 -
idioma do teclado.

B 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - nível de energia, 3 - configurações de tela, 4 - 
volume, 5 - idioma do editor de texto.

C 1 - mostrar ícones ocultos, 2 - nível de energia, 3 - configurações de tela, 4 - 
conexão de rede, 5 - idioma do teclado.



D 1 - listar aplicativos abertos, 2 - brilho do monitor, 3 - conexão de rede, 4 - volume,
5 - idioma do editor de texto.

E 1 - listar aplicativos abertos, 2 - brilho do monitor, 3 - configurações de tela, 4 - 
conexão de rede, 5 - idioma do teclado.

QUESTÃO 10

Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: MPE-AL

O sistema operacional Windows 10 oferece uma barra de tarefas localizada, por 
padrão, na parte inferior da tela.

O botão da barra de tarefas indicado pela seta é utilizado para

A organizar as janelas abertas em uma única pilha em leque.

B minimizar/restaurar todas as janelas.

C abrir todos os sites da barra de favoritos com um clique.

D alternar do modo PC para tablete.

E criar e gerenciar áreas de trabalho virtuais.

QUESTÃO 11

Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRM-AC

Acerca do Microsoft Excel 2013, do sistema operacional Windows 10 e dos conceitos
de redes de computadores, julgue o item.

Certo

Errado



QUESTÃO 12

Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRO-GO

Julgue o item, relativo ao programa PowerPoint 2013, ao sistema operacional 
Windows 10 e aos conceitos de redes de computadores.

Certo

Errado

QUESTÃO 13

Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Foz do Iguaçu – PR

No Windows 10, é muito comum utilizarmos atalhos na barra de tarefas para facilitar 
o acesso no dia a dia. Uma das formas de incluir um atalho na barra de tarefas é:

A Clicar com o botão direito do mouse sobre o atalho do aplicativo e depois clicar na 
opção “Fixar na Barra de Tarefas”.

B Clicar com o botão direito do mouse sobre o aplicativo e depois clicar na opção 
“Adicionar atalho”.

C Clicar com o botão direito na barra de tarefas e depois clicar na opção “Adicionar 
atalho”.

D Realizar duplo clique no aplicativo e antes que ele abra pressionar 
CTRL+ALT+SHIFT.

E Clicar no botão Iniciar e em seguida clicar na opção “Adicionar atalhos”.



QUESTÃO 14

Ano: 2018 Banca: UFES Órgão: UFES

Sobre a Barra de Tarefas do Windows 10, é INCORRETO afirmar:

A A Barra de Tarefas do Windows 10 permite definir quais ícones, sejam do sistema 
ou de aplicativos, serão exibidos na área de notificação.

B O tamanho da Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser redimensionado.

C A Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser ocultada, de forma que seja exibida 
somente quando necessário.

D Um aplicativo pode ser fixado na Barra de Tarefas do Windows 10, a fim de 
facilitar o acesso a aplicativos utilizados com muita frequência.

E A Barra de Tarefas do Windows 10 pode ser movida para qualquer lugar da área de 
trabalho.

QUESTÃO 15

Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: SEMEF Manaus – AM

Um técnico utilizando um computador com o sistema operacional Windows 10, em 
sua configuração padrão para a língua portuguesa, seleciona o botão Visão de Tarefas,
presente na Barra de Tarefas. Esse botão

A amplia o texto e imagens da tela, facilitando a sua visualização.

B apresenta, na forma de gráfico, o uso dos principais recursos do computador pelas 
tarefas (CPU, memória, rede etc.).

C apresenta uma tabela com todas as tarefas que o sistema operacional pode executar.

D exibe a relação de tarefas que o sistema operacional está executando no momento.

E permite visualizar as janelas que estão abertas nesse momento.



QUESTÃO 16

Ano: 2019 Banca: FUNDATEC Órgão: Câmara de Ituporanga – SC

Sobre a barra de tarefas do Windows 10, o que significa quando há um número sobre 
o ícone indicado pela seta em vermelho na imagem abaixo?

A Há uma nova notificação.

B Foi lançada alguma nova versão do Windows.

C A Microsoft lançou uma nova versão do Office.

D Há uma falha na conexão Wi-Fi.

E O som está desativado.

QUESTÃO 17

Ano: 2019 Banca: FCC Órgão: Prefeitura de Manaus – AM

Um técnico utilizando um computador com o sistema operacional Windows 10, em 
sua configuração padrão para a língua portuguesa, seleciona o botão Visão de Tarefas,
presente na Barra de Tarefas. Esse botão

A amplia o texto e imagens da tela, facilitando a sua visualização.

B apresenta, na forma de gráfico, o uso dos principais recursos do computador pelas 
tarefas (CPU, memória, rede etc.).

C apresenta uma tabela com todas as tarefas que o sistema operacional pode executar.

D exibe a relação de tarefas que o sistema operacional está executando no momento.

E permite visualizar as janelas que estão abertas nesse momento.



QUESTÃO 18

Ano: 2019 Banca: Instituto Consulplan Órgão: Prefeitura de Pitangueiras – SP

Em relação às Barra de Tarefas no Windows 10, Configuração Local, Idioma 
Português-Brasil, analise as afirmativas a seguir.

I. Ícones pequenos da área de notificação se mantêm na mesma posição.

II. A caixa de pesquisa muda para um botão de pesquisa. O clique no botão de 
pesquisa expande o painel de pesquisa padrão.

III. A largura muda de modo a acomodar a data e a hora, que estão na parte inferior da
barra de tarefas vertical.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

A I.

B II.

C III.

D II e III.

QUESTÃO 19

Ano: 2019 Banca: FEPESE Órgão: Prefeitura de Caxambu do Sul – SC

São ações que podem ser executadas a partir do menu suspenso padrão ou default 
(botão direito do mouse) da barra de tarefas do Windows 10 Pro em português:

1. Exibir as janelas em cascata.

2. Abrir o Painel de Controle.

3. Abrir o Gerenciador de Tarefas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

A É correta apenas a afirmativa 3.

B São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

C São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

D São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

E São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.



QUESTÃO 20

Ano: 2019 Banca: Quadrix Órgão: CRESS-GO

Julgue o item a respeito do Microsoft Word 2013, do sistema operacional Windows 
10 e dos conceitos de redes de computadores.

No Windows 10, tanto o botão Iniciar quanto a Caixa de Pesquisa estão localizados 
na barra de tarefas.

Certo

Errado

RESPOSTAS DAS QUESTÕES

RESPOSTA DA QUESTÃO 1 LETRA C

RESPOSTA DA QUESTÃO 2 LETRA C

RESPOSTA DA QUESTÃO 3 LETRA C

RESPOSTA DA QUESTÃO 4 LETRA D

RESPOSTA DA QUESTÃO 5 LETRA E

RESPOSTA DA QUESTÃO 6 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 7 LETRA B

RESPOSTA DA QUESTÃO 8 LETRA D

RESPOSTA DA QUESTÃO 9 LETRA A

RESPOSTA DA QUESTÃO 10 LETRA E

RESPOSTA DA QUESTÃO 11 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 12 CERTO

RESPOSTA DA QUESTÃO 13 LETRA A

RESPOSTA DA QUESTÃO 14 LETRA E

RESPOSTA DA QUESTÃO 15 LETRA E

RESPOSTA DA QUESTÃO 16 LETRA A

RESPOSTA DA QUESTÃO 17 LETRA E

RESPOSTA DA QUESTÃO 18 LETRA D

RESPOSTA DA QUESTÃO 19 LETRA C

RESPOSTA DA QUESTÃO 20 CERTO



LINKS INTERESSANTES COM DICAS PARA PASSAR 
EM UM CONCURSO PÚBLICO

10 DICAS DE COMO ESTUDAR E APRENDER

10 DICAS PARA PASSAR EM UM CONCURSO PÚBLICO
10 ERROS COMUNS QUE OS CONCURSEIROS DEVEM EVITAR
COMO ESTUDAR COM SONO
COMO ESTUDAR NA RETA FINAL DO CONCURSO
ESTUDAR OUVINDO MÚSICA, AJUDA OU ATRAPALHA?
Qual estudar primeiro, direito administrativo ou direito constitucional
TRABALHAR, ESTUDAR E PASSAR EM UM CONCURSO
VALE A PENA COMPRAR UMA APOSTILA?

Siga nossas redes sociais:

youtube.com/c/materiasparaconcursos                     instagram.com/materiasparaconcursos

facebook.com/materiasparaconcursos            br.pinterest.com/materiasparaconcursos 

twitter.com/materiasparacon                                    Blogs oficiais

                                                                                centraldefavoritos.com.br

        

                                                                           materiasparaconcursos.com.br

https://materiasparaconcursos.com.br/
https://centraldefavoritos.com.br/
https://twitter.com/materiasparacon
https://br.pinterest.com/materiasparaconcursos/
https://www.facebook.com/materiasparaconcursos
https://www.instagram.com/materiasparaconcursos/
https://www.youtube.com/c/materiasparaconcursos
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/06/17/vale-a-pena-comprar-uma-apostila/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/04/05/trabalhar-estudar-e-passar-em-um-concurso/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/15/qual-estudar-primeiro-direito-administrativo-ou-direito-constitucional/
https://materiasparaconcursos.com.br/2020/12/01/estudar-ouvindo-musica-ajuda-ou-atrapalha/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/16/como-estudar-na-reta-final-do-concurso/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/26/como-estudar-com-sono/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/07/17/10-erros-comuns-dos-concurseiros/
http://materiasparaconcursos.com.br/2018/07/05/10-dicas-para-passar-em-um-concurso-publico/
http://materiasparaconcursos.com.br/2019/08/16/como-estudar-e-aprender-10-dicas/
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