
 

Qc Cast- Desafio- Informática- Excel 

 

1. No MS Excel, as referências relativas são fixas e identificadas pelo símbolo $. 

Resposta: Errado. No MS Excel, as referências absolutas são fixas e identificadas pelo símbolo 

$.  

 

2- A função SOMASE, do Excel, executa a soma do conteúdo de células especificadas em um 

intervalo segundo um critério ou uma condição. 

 

Resposta: Certo 

 

3- A alça de preenchimento do Excel é utilizada para somar valores numéricos contidos em um 

conjunto de células selecionadas pelo usuário. 

 

Resposta: Errado. Vamos de comentário da estudante Ana Marques: A alça de preenchimento 

é para selecionar células, é para estender um valor existente, é para preencher as células 

adjacentes com as fórmulas da célula inicial. 

 

4-  Uma planilha do Microsoft Excel pode ser inserida em um documento em edição no 

Microsoft Word mediante o uso do recurso Inserir objeto. 

 

Resposta: Certo  

 

5-  No Excel, ao inserir-se uma coluna entre outras duas colunas associadas por fórmulas, o 

conteúdo da coluna com os resultados das fórmulas é alterado. 

 

Resposta: Errado. Comentário do estudante Ramon Camurugy : “Quando se insere uma coluna 

entre duas colunas já associadas por fórmulas o conteúdo não se altera, pois o excel 

automaticamente altera a fórmula, porém o resultado permanece o mesmo. 

 

6- O pincel de formatação permite copiar a formatação de um local e aplicá-lo a outro. 

 

Resposta: Certo 

 

https://www.qconcursos.com/perfil/ramoncamurugy


 

7- No Excel, o comando Classificar de A a Z aplicado a determinada linha de uma planilha 

ordena os conteúdos das células dessa linha em ordem alfabética da esquerda para a direita. 

Resposta: Errado.  Vamos à resposta do excelentíssimo sr. Fernando Nishimura, adorado pelo 

estudantes aqui do QC: “A classificação é por colunas. Caso deseje fazer em linhas, use 

Transpor, antes de Classificar, ou marque a opção para classificar considerando o título das 

linhas ao invés das colunas, como o critério”  

 

8-  No Microsoft Excel, a opção Congelar Painéis permite que determinadas células, linhas ou 

colunas sejam protegidas, o que impossibilita alterações em seus conteúdos. 

 

Resposta: Segundo Nishimura: “Está negando a possibilidade de alteração do conteúdo da 

célula. Para isto, seria Bloquear. E será bloqueada a célula. 

Congelar Painéis irá impedir o rolamento das primeiras linhas e colunas, mantendo-as sempre 

visíveis. Não congela células, mas toda linha e/ou toda coluna”.  

 

9- Em uma planilha Excel, a opção de autoformatação de uma tabela permite aplicar formatos 

iguais a determinada sequência selecionada de células. 

 

Resposta: Certo.  

 

10- Em uma planilha do MS Office Excel, quando se substitui uma fórmula pelo seu valor 

calculado, é possível restaurar a fórmula original por meio do acionamento da tecla que 

contém a opção F9.  

 

Resposta: Nishimura responde: “Para voltar (desfazer) é Ctrl+Z. F9 é para recalcular todas as 

fórmulas.” 

 

Aproveite para treinar por milhares de questões de Informática no Qconcursos.com. 

 

Bons estudos! 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/tecnologia-da-informacao-nocoes-de-informatica

