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04) Em uma página Web, diz-se que um link está
quebrado quando:
(A) a página de origem do link não existe mais.
(B) esta página não possui links.
1) Um computador é constituído de um conjunto
de periféricos. Para controlar cada um deles,
o sistema operacional precisa de uma interface
de software entre ele e o hardware que é o LINK.
CERTO

(C) esta página não tem outras páginas que
apontam para ela.
(D) o link aponta para uma página com conteúdo
desatualizado.
(E) a página de destino do link não existe mais.

ERRADO

02) Durante a navegação em uma página da Web,
ao passar o ponteiro do mouse sobre uma
imagem,o usuário verificou que ele assumiu o
formato de uma pequena mão.

05) A seguinte figura foi extraída de uma janela de
um navegador na qual foi realizada uma busca
utilizando-se um site de busca típico.

Esse formato indica que aquela imagem é um:
(A) Flash.
(B) Link.
(C) Post.

Com base nas informações da figura, pode-se
dizer que o resultado da busca é um link para:
(A) um arquivo que contém “Recomendações de
segurança para condomínios e …”.
(B) acessar a página web do site da Polícia Civil,
em formato pdf.

(D) Root.
(E) Spyware.
03) Web browser (em inglês), browser ou
navegador de Internet é um programa que permite
a seus usuários interagir com documentos
eletrônicos de hipertexto, como as páginas HTML
e que estão armazenados em algum endereço
eletrônico da Internet, denominado LINK.
CERTO
ERRADO

(C) o programa que deve ser baixado para que o
site da Polícia Civil possa ser acessado
(D) o site denominado “Recomendações de
segurança para condomínios e …”
(E) instalar um módulo de segurança para o
acesso ao site da Polícia Civil.
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06) (PROFUNDEZAS DO NETUNO)

(PROFUNDEZAS DO NETUNO)

Considerando a figura acima, que apresenta uma
janela do Word com um documento em edição,
julgue o item a seguir

09) Observe a seguir a imagem parcial de um
quadro exibido na página inicial de um site na
internet.

Na situação da figura mostrada, por meio da
ferramenta
, é possível associar a palavra
Projeto a um endereço da Internet, criando-se um
link.
CERTO
ERRADO

Ao posicionar o cursor do mouse sobre Licitações,
é exibida, no rodapé do seu navegador,
a informação www.xyz.com.br/ licitacoes, que
indica que Licitações:
(A) é um caminho da rede de uma intranet.

07) No Microsoft Word 2010 e 2013, ao se selecionar
um texto e clicar a opção Hiperlink da guia Inserir,
será exibida uma caixa de diálogo que permitirá a
criação de um link para uma página na Web, cujo
endereço será aquele que for digitado no campo
Endereço da caixa de diálogo.
CERTO

(B) é um arquivo PDF que pode ser baixado para
seu computador (download).
(C) é um link para uma página HTML, chamada
Licitacoes.
(D) é uma página certificada por uma entidade de
segurança.

ERRADO
(E) é uma página com restrição de acesso.
08) Para visualizar um documento armazenado em
arquivo com extensão .doc, disponível em
um link de determinado sítio da Internet, o
computador utilizado deve ter instalado editor de
texto compatível com a versão do documento.
CERTO
ERRADO
.

.

10) Com relação aos navegadores (browsers) de
um modo geral , na sua configuração padrão, é
correto afirmar que O ponteiro do

mouse
CERTO
ERRADO

indica uma seleção de link.

