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Informática Básica 
Conhecimentos do sistema operacional Microsoft Windows e suas versões: Área de Trabalho (Exibir, 
Classificar, Atualizar, Resolução da tela, Gadgets) e menu Iniciar (Documentos, Imagens, Computador, Painel 
de Controle, Dispositivos e Impressoras, Programa Padrão, Ajuda e Suporte, Desligar, todas as opções dos 
menus exibir, alterar, organizar, classificar, ver as propriedades, identificar, usar e configurar, utilizando 
menus rápidos ou suspensos, painéis, listas, caixa de pesquisa, menus, ícones, janelas, teclado e/ou mouse. 
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listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones e etc.), teclado e/ou mouse. Janelas para facilitar 
a navegação no Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas. Painel de Controle e Lixeira: saber 
exibir, alterar, organizar, identificar, usar e configurar ambientes, componentes da janela, menus, barras de 
ferramentas e ícones; usar as funcionalidades das janelas, programa e aplicativos utilizando as partes da janela 
(botões, painéis, listas, caixa de pesquisa, caixas de marcação, menus, ícones, etc.), teclado e/ou mouse. 
Realizar ações e operações sobre bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos: localizar, copiar, mover, criar, 
criar atalhos, criptografar, ocultar, excluir, recortar, colar, renomear, abrir, abrir com, editar, enviar para, 
propriedades, etc.; identificar e utilizar nomes válidos para bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos; 
aplicar teclas de atalho para qualquer operação.  .......................................................................................................... 1 
Conhecimentos sobre o programa Microsoft Word 2010 e versões superiores: saber identificar, caracterizar, 
usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, funcionalidades, menus, ícones, 
barra de ferramentas, guias, grupos e botões, incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, idioma, 
modos de exibição do documento e zoom; abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, 
configurar documentos utilizando as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de 
Opções, teclado e/ou mouse; identificar e utilizar os botões e ícones das barras de ferramentas das guias e 
grupos Início, Inserir, Layout da Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição para formatar, 
personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos; saber identificar as 
configurações e configurar as Opções do Word; saber usar a Ajuda; aplicar teclas de atalho para qualquer 
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barra de ferramentas, guias, grupos e botões; definir e identificar célula, planilha e pasta; abrir, fechar, criar, 
visualizar, formatar, salvar, alterar, excluir, renomear, personalizar, configurar planilhas e pastas utilizando 
as barra de ferramentas, menus, ícones, botões, guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse; saber 
selecionar e reconhecer a seleção de células, planilhas e pastas; identificar e utilizar os ícones das barras de 
ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição para 
formatar, alterar, selecionar células, configurar, reconhecer a formatação de textos e documentos e reconhecer 
a seleção de células; identificar e utilizar os botões das guias e grupos Início, Inserir, Layout da Página, 
Fórmulas, Dados, Revisão e Exibição para formatar, personalizar, configurar e reconhecer a formatação 
documentos; saber usar a Ajuda; aplicar teclas de atalho para qualquer operação; reconhecer fórmulas.  .... 46 
Internet Explorer 10 e versões superiores: identificar o ambiente, características e componentes da janela 
principal do Internet Explorer; identificar e usar as funcionalidades da barra de ferramentas, de status e do 
Explorer; identificar e usar as funcionalidades dos menus Arquivo, Editar, Exibir, Favoritos, Ferramentas e 
Ajuda; identificar e usar as funcionalidades das barras de Menus, Favoritos, Botões do Modo de Exibição de 
Compatibilidade, Barra de Comandos, Barra de Status; saber bloquear a barra de ferramentas e identificar, 
alterar e usar a opção Personalizar; utilizar teclas de atalho para qualquer operação.  ...................................... 69 
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