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Este livro da Coleção Questões Comentadas é mais uma ferramenta elabora-
da pela Editora Nova, que vai ajudar você a conquistar seus principais objetivos 
no âmbito dos concursos públicos. Está organizado por tópicos, exigidos no 
edital do concurso público do cargo em questão. 

Os autores de nossas obras têm larga experiência na área do concurso público, 
sendo muitos deles também responsáveis pelas aulas que você encontra em nossos 
Cursos Online. A teoria ensinada em nossos Cursos junto com o livro de questões 
comentadas tornam-se uma importante ferramenta de aprendizagem e estudo.

Caro aluno, antes da prova, revise o comentário das questões deste livro. A 
meta é estudar até passar!

Muito obrigado.
Editores da Nova Concursos
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BROFFICE

Instrução: Em algumas das questões a seguir, preencha o campo designado com o 
código C, caso julgue o item CERTO; ou com o código E, caso julgue o item ERRADO.

1. (MPU – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – CESPE – 2010) A opção Estrutura de 
tópicos do menu Exibir do Impress permite fazer a conversão de um texto que foi 
digitado em forma de parágrafos dentro da caixa para a exibição em forma de tópi-
cos, construídos a partir de cada frase isolada por um ponto final. 

( ) CERTO  ( ) ERRADO

2. (MPU – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – CESPE – 2010) O formato padrão de ar-
quivos criados no aplicativo Writer do BrOffice possui a terminação ODT, que é um 
dos formatos do Open Document Format.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

3. (MPU – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – CESPE – 2010) Para facilitar a publica-
ção de arquivos na Internet, usuários do aplicativo Impress podem visualizar uma 
apresentação de slides em forma de arquivo HTML por meio da opção Visualizar no 
Navegador da Web, disponível no menu Arquivo.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

4. (MPU – ANALISTA: ESPECIALIDADE DIREITO – CESPE – 2013) O LibreOffice é 
uma suíte de escritório livre, criada para ser executada exclusivamente no ambiente 
Linux e oferecer todas as funções esperadas de uma suíte profissional: editor de 
textos, planilha, apresentação, editor de desenhos e banco de dados.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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MS OFFICE EXCEL

A figura anterior ilustra uma planilha em edição no Microsoft Excel 2007 (MS Excel 
2007), que apresenta valores hipotéticos de seis processos. Nessa planilha, o total e 
a média aritmética dos valores dos seis processos serão inseridos nas células C8 e 
C9, respectivamente. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

5. (MPU – ANALISTA: ESPECIALIDADE ATUARIAL – CESPE – 2010) Ao serem se-
lecionados os cabeçalhos apresentados na primeira linha da planilha em edição e se 
clicar a ferramenta , os cabeçalhos serão automaticamente centralizados tanto 
horizontal quanto verticalmente.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

6. (MPU – ANALISTA: ESPECIALIDADE ATUARIAL – CESPE – 2010) Para formatar 
a fonte dos valores abaixo de R$ 500.000,00 com a cor vermelha e a dos valores 
acima de R$ 500.000,00 com a cor azul, é suficiente selecionar a coluna, clicar o 
menu Fórmulas, digitar =SE(C2<500000;”vermelho”;”azul”) e arrastar tudo, copiando 
a fórmula para as demais células dessa coluna.

( ) CERTO  ( ) ERRADO

7. (MPU – ANALISTA: ESPECIALIDADE ATUARIAL – CESPE – 2010) Para classificar 
os processos do menor valor para o maior, é suficiente selecionar as células de C2 
até C7; clicar a ferramenta ; selecionar a opção Classificar do Menor para o Maior 
e, em seguida, clicar o botão Classificar.

( ) CERTO  ( ) ERRADO
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GABARITO COMENTADO

1. 
O modo estrutura de tópicos permite visualizar a apresentação de slides em uma 
única área, como parágrafos de níveis diferentes, ou seja, com este modo de vi-
sualização é possível digitar rapidamente, os vários tópicos e níveis de textos da 
apresentação e os slides sejam automaticamente criados. As frases não precisam 
terminar em “.” (ponto final) como determina a afirmação.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

2. 
ODF é Open Document Format, com suas especificações ODT (Text, documento de tex-
to), ODS (SpreadSheet, planilhas eletrônicas), ODP (presentation, apresentação de slides).

GABARITO OFICIAL: CERTO

3. 
Com o BrOffice Impress é possível visualizar como os slides serão apresentados 
em formato HTML, tal opção se encontra no menu Arquivo do BrOffice Impress.

GABARITO OFICIAL: CERTO

4. 
O LibreOffice (que anteriormente era BrOffice, derivado do OpenOffice) é um 
pacote de aplicativos livre (software livre, distribuição gratuita, código fonte dis-
ponível) para escritório semelhante ao Microsoft Office, e pode ser executada em 
diferentes plataformas, inclusive o Windows.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

5. 
Ao serem selecionados os cabeçalhos apresentados na primeira linha da planilha 
em edição e clicar na ferramenta descrita na questão, o conteúdo do cabeçalho 
selecionado ficará alinhado apenas na vertical.

GABARITO OFICIAL: ERRADO

6. 
Para que a se consiga o que se propõe com esta afirmação seria necessário utili-
zar o recurso de formatação condicional, criando uma regra para formação para 
os valores abaixo de R$ 500.000,00. A utilização da função condicional “SE” na 
questão faz com que o texto “vermelho” ou “azul” apareça como resultado caso 
o valor da célula C2 seja menor que R$ 500.000,00. 

GABARITO OFICIAL: ERRADO

7. 
A operação está toda certa, somente o final está errado. Pois ao selecionar a op-
ção “Classificar do Maior para o Menor” a classificação já é feita, não precisa clicar 
depois em “Classificar”, como diz a questão, porém pode-se questionar: “mas a 
questão diz selecionar, e selecionar é só colocar o mouse sobre a opção”, mesmo 
assim neste caso a opção a se clicar é “Classificar do Maior para o Menor”, e não 
somente “Classificar” como aponta a questão.

GABARITO OFICIAL: CERTO




