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Exercícios Word 2003 CESPE 
1. A figura abaixo ilustra uma janela do Word 2003, 
com um documento em processo de edição. 

 
No menu Editar, encontram-se recursos que permi-
tem recortar ou copiar uma seleção do documento em 
edição. Esse menu também disponibiliza o recurso 
denominado Selecionar tudo. (STF 2008) 
2. Para se sublinhar a palavra “precipuamente”, é 

suficiente aplicar um clique duplo nessa palavra 

e, em seguida, clicar o botão . Ao se clicar 
novamente esse botão, o sublinhado será desfei-
to. (STF 2008) 

3. Ao se clicar o botão , será aberta a janela 
denominada Parágrafo, que permite, entre outras 
ações, selecionar e imprimir um parágrafo ou um 
conjunto de parágrafos do documento em edição. 
(STF 2008) 

4. Para se substituir, no texto apresentado, o termo 
“Constituição Federal” pela sigla CF, é suficiente 
realizar a seguinte seqüência de ações: selecio-
nar o referido termo; digitar a sigla CF. (STF 
2008) 

5. Para se criar uma cópia de segurança do arquivo 
do Word é suficiente clicar a opção Salvar como, 
do menu Arquivo e selecionar o tipo de arquivo 
backup com extensão .BCK. (Pol. Civil ES 2009)  

6. Podem ser instalados no computador aplicativos 
que permitem imprimir o arquivo em questão no 
modo PDF. (Pol. Civil ES 2009)  

7. 
 
Para copiar a palavra “brasileira” para a área de 
transferência, é suficiente pressionar e manter pres-
sionada a tecla CTRL; acionar a tecla C; em seguida, 
liberar a tecla CTRL. (STF 2008) 

8. A ferramenta  permite alterar o espaçamen-
to entre linhas utilizado em determinado parágra-
fo selecionado. (STF 2008) 

9. A fonte usada na palavra “brasileira” é a Courier. 
(STF 2008) 

10. O menu Inserir permite o acesso a funcionalidade 
usada para a inserção de quebra de página no 
documento. (STF 2008) 

11. Ao se pressionar a tecla ENTER, a palavra “bra-
sileira” será excluída do documento em edição. 
Essa mesma ação, de se excluir uma palavra 
sem que as demais palavras do texto sejam afe-

tadas, ocorrerá ao se clicar o botão .(STF 
2008) 

12. Ao se aplicar um clique triplo entre as letras “u” e 
“g” da palavra “lugar”, todo o parágrafo iniciado 
em “Um lugar sob o comando” será selecionado. 
(STF 2008) 

13. Um texto do Word pode ser transferido para o 
PowerPoint para compor uma apresentação. (U-
EPA 2008) 

14. Uma tabela editada no Word pode ser copiada 
para uma planilha do Excel. (UEPA 2008) 

 

 
15. A palavra Atenciosamente, está alinhada à direita 

na página. (UEPA 2008) 

16. Ao se clicar a ferramenta , a palavra selecio-
nada ficará em negrito. (UEPA 2008) 



17. Para definir o formato da página deve ser sele-
cionada a opção Configurar página do menu Ar-
quivo. (UEPA 2008) 

18. Ao se clicar a ferramenta , o texto seleciona-
do ficará subscrito. (UEPA 2008) 

19.  
O Word possui recurso que permite criar um grá-
fico de barras com os valores apresentados na 
tabela. (Pol. Civil ES 2009)  

20. Para se calcular o “Total Trimestre” usando-se 
fórmula é necessário copiar a tabela para o Excel 
e digitar a fórmula =soma (C1:C3). (Pol. Civil ES 
2009) 

21. Para se centralizar o conteúdo das células é sufi-
ciente selecioná-las, clicar a opção Parágrafo do 
menu Formatar, selecionar Centralizada na op-
ção Alinhamento e clicar OK. (Pol. Civil ES 
2009) 

 

22. A fonte usada na palavra “retrata”, em destaque 
no texto em edição, é Arial. (TSE 2006) 

23. Ao se clicar imediatamente antes do símbolo ¶, 
no final do primeiro parágrafo, e, em seguida, se 

clicar o botão , será inserida uma nova linha, 
em branco, sendo que essa linha irá conter ape-
nas o símbolo ¶. (TSE 2006) 

24. Ao se aplicar um clique duplo entre as letras “p” e 
“a” da palavra “país”, essa palavra será selecio-
nada. (TSE 2006) 

25. Para se centralizar o título do texto — “Apresen-
tação” —, é suficiente selecioná-lo e, em segui-
da, pressionar simultaneamente as teclas CTRL 
e C. (TSE 2006) 

26. Para sublinhar a palavra “Apresentação”, no título 
do texto em edição, é suficiente clicar em qual-
quer ponto dessa palavra e, em seguida, clicar o 

botão . Se esse botão for clicado novamen-
te, será também aplicada a formatação negrito a 
essa mesma palavra. (TSE 2006) 

27. Ao se clicar o botão , será exibida, por intei-
ro, a página 1 do documento em edição, e o con-
teúdo dessa página será exibido com tamanho 
reduzido de forma proporcional ao tamanho da 
página exibida. (TSE 2006) 

28. Funcionalidades associadas à caixa  
permitem definir o tamanho da fonte de trechos 
de texto que estejam selecionados. (TSE 2006) 

29. O nome com o qual o arquivo está salvo na uni-
dade de disco é Times New Roman. (TSE 2006) 

 

30. Considerando que a palavra “Daniel” esteja sele-
cionada, caso se pressione a tecla “O” do tecla-
do, a letra “o” aparecerá à esquerda da palavra 
“Daniel”, que será, então, afastada um espaço 
para a direita. . (TSE 2006) 

31. Para centralizar o título — “Daniel” —, é suficien-

te clicá-lo e, em seguida, clicar . Ao se clicar, 

em seguida, o botão , essa ação será desfei-
ta. . (TSE 2006) 

32. Ao se clicar o botão , é aberta uma outra 
janela, mostrando o conteúdo da área de transfe-
rência do Windows XP. . (TSE 2006) 

33. Para se esconder a barra de ferramentas padrão, 

é suficiente clicar o botão , à direita dessa bar-
ra. . (TSE 2006) 



34. Ao se aplicar um duplo clique em qualquer local 
do texto, o Assistente do Office é acionado auto-
maticamente, o que permite a busca de respos-
tas sobre dúvidas a respeito de funcionalidades 
do Word 2003. . (TSE 2006) 

35. Para se abrir uma janela do PowerPoint, é sufici-

ente clicar o botão .. (TSE 2006) 

36. Considerando que a palavra “Daniel”, no título, 
esteja selecionada, ao se clicar o menu  
Editar e, depois, a opção Copiar, essa palavra se-
rá copiada para a área de transferência. . (TSE 
2006) 

37. Ao se clicar o ícone , no canto superior es-
querdo da janela, a janela será minimizada. . 
(TSE 2006) 

38. Considerando que a palavra “Daniel” esteja sele-

cionada, caso se clique o botão , todo o pa-
rágrafo iniciado em “Daniel é um dos” será cir-
cundado com uma borda retangular. . (TSE 2006) 

39. É correto concluir, pela análise da figura mostra-
da, que a palavra “Nabucodonosor” foi sublinha-

da pelo usuário por meio do botão .. (TSE 
2006) 

40. A ferramenta  permite definir a cor da fonte 
usada em um texto selecionado. . (TSE 2006) 

41. Como o botão  está exibido, no canto superi-
or direito da janela, é correto afirmar que a mes-
ma está maximizada. . (TSE 2006) 

 

42. O botão  permite iniciar funcionalidade que 
pode auxiliar na busca por erros de grafia exis-
tentes no documento em edição. (TCU 2007) 

43. Na situação da janela mostrada, ao se alterar o 

número 100%, em , para 200%, o 

tamanho da fonte usada na palavra “Jarina” (que 
está selecionada no documento), irá aumentar de 
12 para 24. (TCU 2007) 

44. No menu Arquivo, encontra-se opção que permite 
enviar o documento em elaboração para o Po-
werPoint 2003. Nesse caso, qualquer alteração 
realizada no documento Word será automatica-
mente atualizada no slide do PowerPoint. (TCU 
2007) 

45. Para se justificar um texto, é suficiente selecioná-

lo e clicar a ferramenta . (SEJUS ES 2008) 

46. Para salvar um documento, é necessário utilizar 
o menu Ferramentas. (SEJUS ES 2008) 

 

47. O botão  permite a criação de novo docu-
mento, em branco. (SEAD PA 2008)  

48. Para se alterar a cor de fundo da página que con-
tém o texto, de forma que as palavras, em cor 
preta, apareçam superpostas a um fundo colori-

do, é suficiente clicar o botão . 

49. O número 12, na caixa , indica a 
quantidade de parágrafos numerados que o do-
cumento contém. 

50. Ao se clicar o botão  e em seguida clicar a 
palavra “computador”, essa palavra será subli-
nhada. 

Gabarito:  

1. C 
2. E 
3. E 
4. C 
5. E 
6. C 
7. C 
8. C 
9. E 
10. C 
11. E 
12. C 

13. C 
14. C 
15. E 
16. E 
17. C 
18. E 
19. C 
20. E 
21. C 
22. E 
23. E 
24. C 
25. E 
26. E 
27. E 

28. C 
29. E 
30. E 
31. C 
32. E 
33. E 
34. E 
35. E 
36. C 
37. E 
38. E 
39. E 
40. C 
41. E 
42. C 

43. E 
44. E 
45. C 
46. E 
47. C 
48. E 
49. E 
50. E 
 


