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INFORMÁTICA
As questões a seguir são de provas anteriores organizadas pela 
IBFC para carreiras policiais, de acordo com assuntos prováveis 
de serem cobrados pela banca para o concurso da PC-BA.

 Æ CONCEITOS GERAIS DE INFORMÁTICA E 
INTRODUÇÃO

1. (PM-SE – IBFC – 2018) Tanto em hardware como em software 
utiliza-se do conceito de bit (Binary Digit). O bit é representado 
matematicamente por:

a) 0 e 1

b) 1 e 2

c) 1 e -1

d) A e B

 Æ MEMÓRIAS (RAM, ROM, CACHE, HD ETC.)

2. (PREF. DE CONDE – IBFC – 2019) Assinale, das alternativas 
abaixo, a única que identifica incorretamente um dispositivo 
para armazenamento de dados.

a) USB

b) disco rígido

c) DVD-ROM

d) pen drive

3. (PCie-PR – IBFC – 2017) Os dispositivos para armazenamento 
de dados evoluíram muito a sua capacidade. Se necessitarmos 
realizar um backup de um processo que está ocupando atual-
mente   mais de 500 GB, deveremos utilizar, no mínimo, um HD 
(disco rígido) de:

a) 10 B

b) 100 MB

c) 500 KB

d) 50 MB

e) 1 TB

 Æ BARRAMENTOS, PLACA-MÃE E BIOS

4. (CBM-SE – IBFC – 2018) O BIOS (Basic Input/Output System) 
é um programa executado pelo computador quando ligado. Ele 
é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem 
como por iniciar a carga do sistema operacional. Para tanto, o 
BIOS fica gravado em uma memória:

a) RGB

b) ROM

c) REM

d) RAM

 Æ WINDOWS 10

5. (PM-BA – IBFC – 2020) Otavio entrou em contato com seu 
provedor de internet para resolver um problema de conexão 
com a internet em um computador que utiliza Windows 10, 
idioma português, configuração padrão. O atendente do supor-
te técnico solicitou a informação do endereço IP do computa-
dor na rede. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
como obter este endereço em linha de comando.
a) netsh –a
b) ipconfig
c) getip -a
d) ifconfig
e) ipaddress

6. (PM-BA – IBFC – 2020) Sobre as Ferramentas de Lixeira do 
sistema operacional Windows 10, idioma português, configura-
ção padrão, assinale a alternativa incorreta.
a) Esvaziar Lixeira
b) Propriedades da Lixeira
c) Compactar Lixeira
d) Restaurar todos os itens
e) Restaurar os itens selecionados

7. (CBM-BA – IBFC – 2020) Sobre as Ferramentas de Lixeira do 
sistema operacional Windows 10, idioma português, configura-
ção padrão, assinale a alternativa incorreta.
a) Esvaziar Lixeira
b) Propriedades da Lixeira
c) Expandir Lixeira
d) Restaurar todos os itens
e) Restaurar os itens selecionados

8. (CBM-BA – IBFC – 2020) Sobre a funcionalidade que permite 
alterar a Tela de Fundo da área de trabalho do sistema operacio-
nal Windows 10, à qual o acesso pode ser feito com um click no 
botão direito do mouse, assinale a alternativa correta.
a) Propriedades gráficas
b) Opções gráficas
c) Painel de controle da placa de vídeo
d) Configurações de exibição
e) Personalizar

 Æ WORD 2016

9. (PREF. DE CONDE – IBFC – 2019) Originalmente o texto abaixo 
se apresentava da seguinte forma:

“Guarda Civil Municipal”

Após a edição pelo Microsoft Word esse texto ficou da seguinte 
maneira:
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“Guarda Civil Municipal”
Quanto aos recursos que foram utilizados, na formatação desse 
texto, assinale a alternativa correta.

a) sublinhado e negrito
b) itálico e negrito
c) capitalização e sublinhado
d) itálico e capitalização

10. (PM-PB – IBFC – 2018) Quanto ao aplicativo para edição
de textos do pacote da Microsoft Office temos um botão com 
o símbolo equivalente ao símbolo de pi: “¶”.  Esse botão tem a 
funcionalidade de:

a) desenvolver cálculos relativos a operações trigonométricas
b) apresentar no meio do texto o valor numérico de pi, ou seja: 3,14
c) mostrar ou ocultar marcas de formatação
d) realizar cálculos matemáticos relativos a uma tabela

11. (PM-PB – IBFC – 2018) Quanto aos conceitos básicos sobre o 
editor de textos do pacote da Microsoft Office, analise as afir-
mativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para 
baixo):
( ) no MS-Word existe a possibilidade de criarmos e editarmos 
tabelas.
( ) existe o recurso de incluir equações matemáticas no aplica-
tivo MS-Word.

a) V - V
b) V - F
c) F - V
d) F - F

Æ EXCEL 2016

12. (PREF. DE CONDE – IBFC – 2019) O Microsoft Excel é compos-
to de linhas e colunas. Respectivamente às linhas e colunas são 
representadas da seguinte forma:

a) as linhas por símbolos e as colunas por  letras
b) as linhas por letras e as colunas por  números
c) as linhas por números e as colunas por símbolos
d) as linhas por números e as colunas por letras

13. (PM-PB – IBFC – 2018) Com base em uma planilha eletrônica 
abaixo, do pacote da Microsoft Office, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado da fórmula: =A2+C2/B1+A1*C1-B2

a) 255
b) 50
c) 312
d) -138

14. (PM-PB – IBFC – 2018) Se estivermos em uma planilha do
MS-Excel, do pacote da Microsoft Office, na célula C3 e, (no 
teclado) teclarmos duas vezes a seta para a direita e em seguida 
três vezes com a seta para baixo estaremos na célula:

a) F5
b) 6E
c) E6
d) 7D

15. (CBM-SE – IBFC – 2018) Com base na planilha do Excel abai-
xo assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: 
=B2- A1+B1*A2

a) 630
b) 150
c) 860
d) 1500

16. (CBM-SE – IBFC – 2018) Com base na planilha do MS-Excel
abaixo assinale a alternativa que apresenta o resultado da fór-
mula: =B1^A1*C1+C2-B2+A2

a) 50
b) 98
c) 42
d) 90

Æ POWERPOINT 2016

17. (PM-PB – IBFC – 2018) No pacote da Microsoft Office, o soft-
ware que permite criar e desenvolver audiovisuais/apresen-
tações, é denominado PowerPoint. Quando se quer que todos
os slides contenham as mesmas fontes e imagens (como logo-
tipos), pode-se fazer essas alterações em um só lugar, e elas 
serão aplicadas a todos os slides. Esse recurso  denomina-se
tecnicamente como:

a) Slide Padrão
b) Transparência Padrão
c) Transparência Mestre
d) Slide Mestre

Æ ACCESS 2016

18. (PCie-PR – IBFC – 2017) Um dos principais aplicativos da
Microsoft, incluído no Microsoft Office, que permite criar Ban-
cos de Dados como, por exemplo, um cadastro de análises, um
controle de solicitações de perícias e aplicações mais comple-
xas, é o:

a) Publisher
b) Visio
c) Access
d) OneNote
e) Project

Æ QUESTÕES MESCLADAS DE LIBRE OFFICE

19. (PM-SE – IBFC – 2018) O software livre que é compatível com 
os formatos do Microsoft Office 2003/2007/2010 (Word, Excel e 
Power Point), e disponível para o Sistema Operacional Windows 
(XP/7/8), é o:

a) OpenDrive
b) WinZip
c) LibreOffice
d) DropBox
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 Æ QUESTÕES MESCLADAS DE SUÍTES DE 
ESCRITÓRIO

20. (PCie-PR – IBFC – 2017) O principal aplicativo para edição e 
criação de audiovisuais da Microsoft é o PowerPoint. O conjunto 
de aplicativos gratuitos que é compatível com os formatos do     
Microsoft Office é o LibreOffice, muito utilizado em partições 
públicas. O aplicativo do LibreOffice que é compatível com o 
PowerPoint é o:

a) Impress
b) Picture
c) Chart
d) Design
e) Graph

21. (PCie-PR – IBFC – 2017) Considere as características técnicas 
a seguir. Fazem parte dos principais aplicativos para edição de 
texto:
(1) Desfazer e refazer.
(2) Formatar texto.
(3) Cortar, copiar e colar.
(4) Pesquisar e substituir.

a) somente os itens 1, 2 e 3
b) somente os itens 1, 2 e 4
c) somente os itens 2, 3 e 4
d) somente os itens 1, 3 e 4
e) todos os itens

 Æ CONCEITOS, MODELOS, TIPOS E TOPOLOGIAS 
DE REDES

22. (CBM-SE – IBFC – 2018) Leia a frase abaixo referente aos 
conceitos de ambiente de Redes de Computadores:

“Uma  rede  tipicamente ___________ é a própria Internet 
pelo fato de abranger uma área geográfica global, interligando 
países e continentes. Por outro lado, a _____________ se refere a 
redes pequenas restritas a uma pequena área geográfica, nor-
malmente é a rede em um prédio comercial, em um escritório 
ou em uma residência  que abriga dispositivos que comparti-
lham dados e recursos entre si. “.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente 
as lacunas:

a) LAN - WAN
b) MAN - PAN
c) PAN - MAN
d) WAN - LAN

23. (PM-SE – IBFC – 2018) Um exemplo típico e clássico de uma 
rede de computadores do tipo WAN (Wide Area Network) é a 
própria:

a) rede local
b) rede Wi-Fi
c) rede metropolitana
d) Internet

 Æ CONCEITOS DE INTERNET

24. (CBM-BA – IBFC – 2020) Sobre navegação em sites na inter-
net, no navegador Firefox, assinale a alternativa correta sobre 
qual formato de endereço de Internet é válido:

a) www\\microsoft@br
b) httd://www.microsoft.com

c) https\\:www.microsoft.com
d) http://www.microsoft.com
e) http\\:www.microsoft.com

25. (CBM-BA – IBFC – 2020) Barbara selecionou em seu com-
putador os arquivos de fotos da última confraternização de sua 
empresa e fez ________ em um e-mail para João. Este por sua 
vez, recebeu o e-mail e fez ____________ dos arquivos enviados 
por Barbara em seu computador. Assinale a alternativa que 
preencha correta e respectivamente as lacunas.

a) Upload e Download
b) FTP e Upload
c) Download e Upload
d) Upload e FTP
e) Download e Download

26. (PM-PB – IBFC – 2018) São considerados ferramentas e apli-
cativos de navegação na Internet os programas de computador 
que recebem o nome em inglês de:

a) site
b) cookie
c) path
d) browser

 Æ INTRANET E EXTRANET

27. (PM-BA – IBFC – 2020) Assinale a alternativa correta quanto 
ao conceito de intranet.

a) rede de propaganda de uma empresa
b) sinônimo de internet
c) rede de telecom
d) rede pública
e) rede de uso interno de uma instituição

28. (PREF. DE CONDE – IBFC – 2019) Quanto aos conceitos bási-
cos sobre Internet/Intranet e de Correio Eletrônico, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).   
( ) a Intranet é uma subdivisão da Internet dividida pelos con-
tinentes do mundo.
( ) pode-se utilizar o correio eletrônico por meio dos navegado-
res da Internet.
( ) tanto a Internet, como a Intranet, utilizam do protocolo de 
comunicação TCP/IP. Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.

a) V,  F, F
b) V,  V, F
c) F,  V, V
d) F,  F, V

29. (PM-PB – IBFC – 2018) Quanto aos conceitos básicos de 
Internet e Intranet, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresen-
ta a sequência correta (de cima para baixo):

( ) na Internet é possível a transferência de arquivos entre 
computadores.  

( ) a Intranet é caracterizada por ser uma rede exclusiva e 
fechada.

a) V - V

b) V - F

c) F - V

d) F - F
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30. (PM-PB – IBFC – 2018) Assinale a alternativa que identifica 
corretamente os conceitos técnicos básicos e características 
sobre a Internet e Intranet:

a) a exploração comercial pela Intranet, por meio da indústria, 
veio anteriormente do que a Internet

b) os protocolos utilizados na Intranet são totalmente distin-
tos quanto aqueles utilizados na Internet

c) para utilizar a intranet é necessário que o usuário seja auto-
rizado, geralmente através de um login e senha

d) a extensão geográfica de uma Intranet é muito maior do 
que aquela abrangida pela Internet

31. (PCie-PR – IBFC – 2017) Imagine uma Intranet que interli-
gue todas as delegacias de uma cidade. Classifique os conceitos 
de Intranet abaixo como verdadeiros (V) ou falsos (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para 
baixo:
( ) A Intranet foi criada para que a população tenha transparên-
cia com dados governamentais.
( ) Para acessar externamente essa Intranet corporativa não 
existe a necessidade de uma senha. 
( ) A Internet somente foi criada por meio da junção das Intra-
nets espalhadas pelo mundo.

a) V - V - V
b) F - F - F
c) V - F - V
d) F - F - V
e) V - V - F

 Æ RECURSOS, CAMPOS, ENDEREÇAMENTO 
(CORREIO ELETRÔNICO)

32. (PM-BA – IBFC – 2020) Eduarda precisa enviar um e-mail 
com um comunicado geral a vários destinatários, de tal manei-
ra que eles não conheçam uns aos outros. Assinale a alternati-
va que apresenta corretamente a forma do envio que Eduarda 
deve utilizar para o comunicado.

a) Cco
b) Coc
c) Ccc
d) Coo
e) Cc

33. (PM-SE – IBFC – 2018) Quanto aos principais e mais conhe-
cidos protocolos específicos de e-mail, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta:
I - TCP
II - POP
III - SMTP
Estão corretas as afirmativas:

a) I e II, apenas
b) II e III, apenas
c) I e III, apenas
d) I, II e III estão corretas

 Æ MOZILLA THUNDERBIRD

34. (PM-PB – IBFC – 2018) Dos programas de computador abai-
xo, assinale a alternativa que apresenta efetivamente um apli-
cativo de correio eletrônico:

a) Paradox
b) Mozilla Thunderbird
c) Microsoft Access
d) PostScript

 Æ COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD 
COMPUTING)

35. (PM-BA – IBFC – 2020) Marcos deseja migrar seu backup de 
arquivos pessoais, que atualmente encontra-se em seu compu-
tador, para nuvem. Assinale a alternativa correta para exemplos 
de serviços de armazenamento de arquivos em nuvem.

a) Dropbox e Google Chrome
b) Firefox e Mozilla
c) Google Arq e Team Viewer
d) Dropbox e Google Drive
e) Google Arq e Firefox

 Æ GRUPOS COLABORATIVOS E DE DISCUSSÃO

36. (PM-PB – IBFC – 2018) Quanto aos conceitos básicos sobre 
grupos de discussão, assinale a alternativa que esteja tecnica-
mente correta:

a) são ferramentas de comunicação exclusivas da Internet, e 
não de uma Intranet, para serem usadas, tanto para o rece-
bimento como para o envio de mensagens

b) são ferramentas de comunicação assíncronas, ou seja, para 
o recebimento e envio de mensagens, não é necessário que 
os participantes estejam conectados ao mesmo tempo

c) são ferramentas de comunicação síncronas, ou seja, para o 
recebimento e envio de mensagens, é necessário que os 
participantes estejam conectados ao mesmo tempo

d)  são ferramentas de comunicação tanto síncronas como 
assíncronas, pois para o recebimento e envio de mensa-
gens, os participantes precisam estare conectados   em uma 
Intranet

 Æ SITES DE BUSCA (GOOGLE, BING, YAHOO, ETC.)

37. (PCie-PR – IBFC – 2017) Ao fazer uma busca e pesquisa para 
uma análise técnica, no Google, existe a necessidade de obter 
somente documentos gerados no formato PDF (Portable Docu-
ment Format). A alternativa que apresenta a sintaxe técnica que 
deve ser adicionada à pesquisa feita no Google é:

a) typefile:pdf
b) typefile=pdf
c) only=pdf
d) filetype:pdf
e) filetype=pdf

 Æ AMEAÇAS (VÍRUS, WORMS, TROJANS, 
MALWARE, ETC.)

38. (PREF. DE CONDE – IBFC – 2019) Leia a frase abaixo referen-
te aos conceitos básicos de proteção e segurança da informa-
ção: “Em informática, um(a) __________ de computador é um 
_________ malicioso”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente 
as lacunas.

a) bactéria - hardware

b) vírus - hardware

c) vírus - software

d) bactéria - software

39. (PM-SE – IBFC – 2018) Referente aos conceitos de segurança 
da informação aplicados a TIC, assinale a alternativa que NÃO 
representa tipicamente um malware:
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a) worm
b) hacker
c) spyware
d) trojan

 Æ BACKUP

40. (PCie-PR – IBFC – 2017) Para preservar constantemente os 
dados legais de uma perícia que gerou um grande volume de 
arquivos ao longo de um ano, identifique a afirmação abaixo 
que NÃO corresponde com os procedimentos técnicos para 
uma perfeita cópia de segurança.

a) Para aumentar a segurança do backup, podem ser cripto-
grafados os dados originais

b) Fazemos backup para prevenir apagamentos acidentais ou 
corrupção de dados

c) A única forma de realização de um backup é copiando todos 
os dados originais na rede

d) Os dados originais e a cópia de segurança devem estar em 
locais geograficamente distantes

e) Periodicamente é importante verificar se a recuperação 
dos dados coincide com os dados originais

As questões a seguir são de provas anteriores de concursos 
variados da IBFC, de acordo com os assuntos prováveis de 
serem cobrados pela banca para o concurso da PC-BA.

 Æ PERIFÉRICOS (DISPOSITIVOS DE ENTRADA E 
SAÍDA)

41. (PREF. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IBFC – 2021) 
Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir:
Coluna1
I. Hardware interno
II. Hardware externo
Coluna2
A. Processador
B. Pen drive
C. Impressora
D. Memória RAM
Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as 
colunas 1 e 2:

a) I-B, I-D, II-A, II-C
b) I-C, II-A, II-B, II-D
c) I-A, I-D, II-B, II-C
d) I-A, I-B, II-C, II-D

42. (SAAE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IBFC – 2021) 
Sobre Hardware, relacione as colunas a seguir:
Coluna1
I. Dispositivo de entrada
II. Dispositivo de saída
Coluna2
A. Teclado
B. Monitor
C. Impressora
D. Microfone
Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as 
colunas 1 e 2:

a) I-B, I-D, II-A, II-C
b) I-C, II-A, II-B, II-D
c) I-A, I-D, II-B, II-C
d) I-A, I-B, II-C, II-D

 Æ WINDOWS 10

43. (PREF. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IBFC – 2021) 
Organizar o espaço em disco, eliminar fragmentos de arqui-
vos e alocar os arquivos mais usados na região de acesso mais 
rápido do disco, são características de uma das ferramentas do 
Windows. Assinale a alternativa correta sobre qual ferramenta 
do Windows 10, idioma Português, configuração padrão possui 
tais recursos.

a) Windows Defender

b) Desfragmentador de disco

c) Windows Allocation

d) Prompt do DOS

44. (PREF. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IBFC – 2021) 
Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, confi-
guração padrão, assinale a alternativa correta sobre qual com-
binação de teclas exibe a propriedade do      item selecionado:

a) Alt + F8

b) Alt + Enter

c) Alt + Esc

d) Alt + Tab

45. (PREF. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IBFC – 2021) 
Sobre teclas de atalho do Windows 10, idioma Português, confi-
guração padrão, assinale a alternativa correta sobre qual com-
binação de teclas permite bloquear o computador ou mudar de 
conta:

a) Tecla logotipo do Windows + L

b) Tecla logotipo do Windows + B

c) Tecla logotipo do Windows + P

d) Tecla logotipo do Windows + X

46. (SAAE DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IBFC – 2021) 
Paulo está utilizando um computador com sistema operacional 
Windows 10, idioma português, configuração padrão e precisa 
acessar o gerenciador de tarefas.

Assinale a alternativa correta quanto a teclas de atalho para 
acessar o menu em que se encontra tal funcionalidade:

a) Ctrl + Alt + Del

b) Crtl + Alt + Esc

c) F2

d) Shift + Del

 Æ WORD 2019

47. (PREF. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IBFC – 2021) 
Carolina está finalizando o relatório mensal de ocorrências, 
e precisa inserir um sumário automático no Microsoft Word 
365, idioma Português, configuração padrão. Assinale a alter-
nativa correta sobre qual menu encontra-se disponível está 
funcionalidade:

a) Exibir

b) Revisão

c) Referências

d) Design

48. (PREF. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – IBFC – 2021) 
Paulo está revisando o relatório de não conformidades de 
seu departamento utilizando o Microsoft Word 365, idioma 


