
ESCOLA SEM MUROS 
em casa também se aprende 

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA III 

alunos de 12 a 15 anos 

INFORMÁTICA 



ATIVIDADE DO DIA: 

09 - Quiz sobre Informática 



ATIVIDADE DO DIA: 
Quiz sobre Informática 

A atividade se apresenta em forma de um quiz sobre 

conhecimentos de Informática.  

 

O objetivo da atividade é revisar conteúdos aprendidos 

durante as nossas oficinas de Informática. 
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Quiz é um jogo de perguntas e 
respostas sobre determinado tema. É 
um teste de conhecimentos sobre 
um assunto.  
 
Neste quiz, abordaremos alguns 
conhecimentos da área da 
Informática. Vamos lá?!! 



ALTERNATIVAS: 
 
a) AVI 
b) JPEG 
c) MP4 
d) MP2 
e) 3G2 
 
 



RESPOSTA: 
 
a) AVI 

b) JPEG 
c) MP4 
d) MP2 
e) 3G2 
 
 



 

ALTERNATIVAS: 
 
a) MPG 
b) 3GP 
c) ISO 
d) CTRL 
e) PNG. 
 



 

RESPOSTA: 
 
a) MPG 
b) 3GP 

c) ISO 
d) CTRL 
e) PNG. 
 



ALTERNATIVAS: 
 
a) Firefox 
b) Chrome 
c) Safari 
d) Edge 
e) Opera 
 



RESPOSTA: 
 
a) Firefox 
b) Chrome 
c) Safari 

d) Edge 
e) Opera 
 



ALTERNATIVAS: 
 
a) aTuber Cather 
b) Word 
c) vDownloader 
d) Excel 
e) Nero 
 



RESPOSTA: 
 
a) aTuber Cather 

b) Word 
c) vDownloader 
d) Excel 
e) Nero 
 



ALTERNATIVAS: 
 
a) Audacity 
b) Formact Factory 
c) Power Point 
d) Windows Media Player 
e) Google Chrome 
 
 



RESPOSTA: 
 

a) Audacity 
b) Formact Factory 
c) Power Point 
d) Windows Media Player 
e) Google Chrome 
 
 



ALTERNATIVAS: 
 
a) Área de Trabalho 
b) Painel de Controle 
c) Ferramentas do Sistema 
d) Windows Explorer 
e) Disco Local 
 
 



RESPOSTA: 
 
a) Área de Trabalho 
b) Painel de Controle 
c) Ferramentas do Sistema 

d) Windows Explorer 
e) Disco Local 
 
 



ALTERNATIVAS: 
 
a) Windows 7 
b) Windows 8 
c) Mozilla Firefox 
d) Android 
e) Ubuntu 
 
 



RESPOSTA: 
 
a) Windows 7 
b) Windows 8 

c) Mozilla Firefox 
d) Android 
e) Ubuntu 
 
 



ALTERNATIVAS: 
 
a) Aplicativos, periféricos e profissionais da área 
b) Aplicativos, memória RAM e usuários de sites 
c) Periféricos, pessoas e aplicativos 
d) Ideias, escritórios e pessoas que gostam de tecnologia 
e) Programas, mouse e Windows  
 
 



RESPOSTA: 
 

a) Aplicativos, periféricos e profissionais da área 
b) Aplicativos, memória RAM e usuários de sites 
c) Periféricos, pessoas e aplicativos 
d) Ideias, escritórios e pessoas que gostam de tecnologia 
e) Programas, mouse e Windows  
 
 



ALTERNATIVAS: 
 
a) Música 
b) Imagem 
c) Vídeo 
d) Aplicativo 
e) Documento 
 
 



RESPOSTA: 
 
a) Música 
b) Imagem 

c) Vídeo 
d) Aplicativo 
e) Documento 
 
 



ALTERNATIVAS: 
 
a) Armazenar arquivos do sistema. 
b) Controlar o processador e torná-lo mais eficiente. 
c) Criar grande capacidade de armazenamento em disco. 
d) Aumentar a capacidade de processamento da CPU,  
tornando-o mais preciso e eficaz na execução de aplicativos 
 do sistema. 
e) Armazenar dados de programas em execução, 
aumentando a velocidade do processamento na próxima 
utilização. 



ALTERNATIVAS: 
 
a) Armazenar arquivos do sistema. 
b) Controlar o processador e torná-lo mais eficiente. 
c) Criar grande capacidade de armazenamento em disco. 
d) Aumentar a capacidade de processamento da CPU,  
tornando-o mais preciso e eficaz na execução de aplicativos 
 do sistema. 

e) Armazenar dados de programas em 
execução, aumentando a velocidade do 
processamento na próxima utilização. 



SUGESTÃO DE QUIZ EM: 
https://rachacuca.com.br/quiz/
78718/informatica-basica-ii/ 

PERITO: Que possui prática, capacidade ou experiência em 
certa atividade ou assunto. 
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa,  

com apoio e participação da 

família por meio da  

página Escola Sem Muros. 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

