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Questões Microsoft PowerPoint 2013 
 
1. 2009.Cespe.MDS.MOF.Nos aplicativos do MS Office, na opção de 
8 e 72, os quais permitem definir o tamanho da fonte para configurar a 
disposição do texto de acordo com a necessidade de exibição dos 
caracteres na página, no slide ou na planilha. 
2. 2009.Cespe.MEC.MOP.Para se justificar todos os parágrafos de um 
texto contido em uma caixa de texto do Microsoft PowerPoint, pode-se 
selecionar a caixa de texto em que estão contidos os parágrafos, 
atribuindo-se a todo o texto da caixa a justificação do parágrafo. 
3. 2009.Cespe.MMA.MOF.Os programas Word, PowerPoint e Excel, que 
fazem parte do Microsoft Office, apesar de terem finalidades específicas, 
permitem a edição de textos e tabelas em diversos formatos. 
4. 2010.Consulplan.Pref. Santa Maria 
Madalena/RJ.MOP.Considerando o recurso de teclas de atalho na 
utilização do Microsoft PowerPoint, assinale a opção que descreve uma 
função INCORRETAMENTE: 
A) Shift + F5 – Iniciar a apresentação a partir do slide selecionado. 
B) Ctrl+N – Inserir novo Slide. 
C) F7 – Verificar Ortografia. 
D) Ctrl+P – Imprimir. 
E) Ctrl+D – Criar novo slide igual ao selecionado. 
5. 2010.Cespe.Previc.MOP.No programa PowerPoint do Microsoft 
Office, quando se grava um pacote de apresentações em um CD, essas 
apresentações são configuradas, por padrão, para serem executadas 
automaticamente. 
6. 2010.Cesgranrio.Petrobrás - adaptada.MOF.Na suíte Microsoft 
Office, os programas Word, Excel e PowerPoint podem salvar seus 
trabalhos em arquivos de vários formatos, utilizando o comando Salvar 
como, presente no menu Arquivo, comum a todos eles. Qual formato de 
arquivo, dentre os indicados a seguir, é apresentado como opção do 
comando Salvar como, nos três programas mencionados? 
a) Planilha XML.  
b) Metarquivo do Windows.  
c) Modelo de design.  
d) Página da Web.  
e) Texto sem Formatação.   
7. 2011.Cespe.SESA/ES.MOP.No Microsoft PowerPoint, conjuntos de 
eslaides para apresentação podem ser criados em mesmo tamanho, 
respeitando-se as dimensões padrão dos eslaides para que caibam na tela 
ou possam ser projetados em superfícies. 
8. 2011.Cespe.SESA/ES.MOP.No MS PowerPoint, o usuário pode utilizar 
o modo de anotações para fazer comentários sobre conteúdos ou partes 
dos slides, na condução de uma apresentação ou para impressão do 
material. No entanto, durante a transição de um slide para outro, essas 
anotações não são exibidas em tela no modo tela cheia, ficando invisíveis 
durante a apresentação, inclusive para o apresentador 
9. 2011.Faperp.Pref. Pontes e Lacerda - MT .MOP.O produto Power 
Point do pacote Office da Microsoft foi destinado à: 
(A) arquivos de filmes em formato MPEG e MP4. 
(B) planilhas de cálculos. 
(C) editoração de texto. 
(D) apresentações de slides. 
10. 2012.Faperp.Prefeitura de São José do Rio Preto (SP).MOP.O 
Microsoft Power Point é indicado para fazer qual tipo de trabalho? 
(A) diagramação. 
(B) planilhas de cálculo. 
(C) apresentação de slides. 
(D) controle bancário (financeiro) da conta corrente. 
11. 2013.FEPESE.DPE-SC.MOF.Os atalhos do teclado do MS Word, 
MS Excel e MS Powerpoint, todos na versão 2010 em português do Brasil, 
para refazer e desfazer uma ação, respectivamente, quando possível, são: 
a) Ctrl + Q e Ctrl + Z 
b) Ctrl + U e Ctrl + Z 
c) Ctrl + Y e Ctrl + Z 
d) Ctrl + Z e Ctrl + Q 
e) Ctrl + Z e Ctrl + Y 
12. 2014.CESPE.CBM-CE.MOP.Os efeitos de transição de eslaides no 
Microsoft Power Point são utilizados para reorganizar automaticamente, 
em um novo eslaide, o conteúdo que extrapolar os limites do eslaide em 
edição 
13. 2014.CESPE.TJ-CE.P13.Assinale a opção correta a respeito do 
Microsoft Office 2013. 
a) Uma forma otimizada de adicionar uma linha ou coluna em uma tabela 
no Word é posicionar o cursor no local onde se deseja inseri-la e aguardar 
alguns segundos; em seguida, aparecerá uma caixa de diálogo na qual o 
usuário deve informar a quantidade de linhas ou colunas a serem 
inseridas. 
b) Por padrão, quando o Word é aberto, a primeira tela mostrada é uma 
página em branco, o que já acontecia nas versões anteriores desse editor 
de texto. 
c) Um novo recurso do Word é o Modo de Leitura, disponível no menu 
Exibição, que permite ao usuário uma leitura mais agradável do 
documento, com a possibilidade, inclusive, de editá-lo. 
d) A principal vantagem do Excel é que todas as pastas de trabalho criadas 
pertencem a uma única janela, o que facilita o gerenciamento do programa. 
e) No PowerPoint, uma apresentação pode ser executada 
automaticamente com base no registro do tempo de exibição de cada 
eslaide definido a partir da opção Testar Intervalos, disponível no menu 
Apresentação de Slides. 
14. 2014.Quadrix.CRN - 3ª Região (SP e MS).P13.O MS PowerPoint 
2013 possui um modo de exibição no qual exibe o slide em tela inteira em 
um monitor ou projetor e, em outro monitor, mostra uma visualização do 
próximo slide da apresentação, as anotações do orador, um cronômetro e 
outros recursos. Assinale a alternativa que contém o nome desse modo de 
exibição. 
a) Modo de Exibição de Estrutura de Tópicos. 
b) Modo de Classificação de Slides. 
c) Modo de Exibição do Apresentador. 
d) Modo de Anotações. 
e) Modo de Slide mestre. 
15. 2014.IADES.TRE-PA.MOP.Assinale a alternativa correta a respeito 
dos botões relacionados ao comando <Inserir> no software Microsoft 
PowerPoint. 
a)  Word Int’l. Insere textos em inglês ou em outra língua 
estrangeira.  
b)  Clip-art. É possível escolher entre várias figuras que 
acompanham o pacote Microsoft Office.  
c)  Processos. Importa fluxogramas e organogramas criados a 
partir dos softwares Microsoft Word e Excel.  
d)  Gráficos. Insere um gráfico para ilustrar e comparar dados.  
e)  Imagem do arquivo. Insere uma imagem de um arquivo. 
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