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BIZU ESTRATÉGICO DE INFORMÁTICA –  

BANCO DO BRASIL 

 

Olá, prezado aluno. Tudo certo? 

Neste material, traremos uma seleção de bizus da disciplina de Conhecimentos de Informática 

para o concurso do Banco do Brasil. 

O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos por meio de tópicos 

que possuem as maiores chances de incidência em prova. 

Todos os bizus destinam-se a alunos que já estejam na fase bem final de revisão (que já 

estudaram bastante o conteúdo teórico da disciplina e, nos últimos dias, precisam revisar por algum 

material bem curto e objetivo). 

Além disso, utilizamos os materiais dos professores Diego Carvalho e Renato da Costa para 

elaborar esse Bizu. 

 

 

 

Elizabeth Menezes                                     Leonardo Mathias 

@elizabethmpalves                          @profleomathias                       
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Pessoal, segue abaixo uma análise estatística dos assuntos mais exigidos no âmbito da disciplina de 

Informática. 

 

Assunto % de cobrança 

Redes de computadores 25% 

Noções de sistemas operacionais – Windows 10  13,82% 

Microsoft Excel 10,53% 

Microsoft Word 9,21% 

Navegador Web  9,21% 

 

Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos e, através disso, focaremos nos 

principais pontos em nossa revisão! 

 

Informática – Banco do Brasil 

Assunto Bizus Caderno de Questões 

Microsoft Excel 1 http://questo.es/mwaoi7  

Microsoft Word 2 http://questo.es/9m80sh  

Noções de sistemas operacionais – Windows 10  3 http://questo.es/hzxi7j  

Redes de computadores 4 http://questo.es/pnl5lt  

Navegador Web  5 http://questo.es/a1w4ap  
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Apresentação 

 

Antes de começarmos, gostaria de me apresentar. Meu nome é Elizabeth Menezes, tenho 31 anos 

e sou natural do Pernambuco. Sou graduada em Administração pela UFPE e Pós-Graduada em Direito 

Administrativo e Constitucional.  

Atualmente, exerço o cargo de Auditora de Controle Externo no Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo (TCE-SP). Também fui aprovada e nomeada para outros concursos da área fiscal (Auditor Fiscal) 

e da área de controle. 

Serei a responsável pelo Bizu Estratégico de Informática e, com ele, pretendo abordar os tópicos 

mais cobrados nessa disciplina, de maneira concisa e objetiva, por meio de uma linguagem bem clara! 

Espero que gostem!  

Um grande abraço e bons estudos! 
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Excel 

1. Excel 
 

 
 Interface: 

 
 

 

BARRA DE FERRAMENTAS DE ACESSO R APIDO

FAIXA DE OPQOES

BARRA DE TITULOS

BARRA DE STATUS BARRA DE EXIBIQAO
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Alem das op^oes visiveis, como Salvar, Desfazer e Refazer, na setinha ao lado possivel
personalizar a Barra de Acesso Rapido, incluindo itens de seu interesse.

HotEiES de
Agao/Comandos

GUIAS

COMANDOS
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2. Formatos e funções do Excel 
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 Principais Funções: 
 

 

 

FORMATOS SUPORTADOS PELO EXCEL

.ods .pdf .xps

.xlsx .xlsm xlsb .xltx .xttm xls
-xlt .xml .xlam .xla .xlw .xlr
.pm .txt .csv ,dif slk .dbf

CONCEITO | DESCRICAO
FORMULA Sequencia de valores constantes,operadores, referencias a celulas e,ate mesmo, outras

fun^oes pre-definidas.

FUNCAO Formula predefinida (ou automatica) que permite executar calculos de forma
simplificada.

WONENTESDEUMA
FORMULA DESCRICAO

CONSTANTES Valorfixoouestatico que nao e modificado no MS-Excel. Ex: caso voce digite15 em uma
celula, esse valor nao sera modificado por outras formulas oufun^oes.

OPERADORES Especificam 0 tipo de calculo que se pretende efetuar nos elementos de uma formula,
tai como: adic^ao, subtra^ao, multiplica^ao ou divisao.

REFERENCIAS Localiza^ao de uma celula ou intervalo de celulas. Deste modo, pode-se usar dados que
estao espalhados na planilha -e ate em outras planilhas — em uma formula.

FUNCOES Formulas predefinidas capazes de efetuar calculos simples ou complexos utilizando
argumentos emuma sintaxe especi'fica.

OPERflDORES REFERtNDIA

EXEMPLO DE FORMULA

= 10OO -ABS(-21*05
CONSTAMTE FUNQAQ

FUNCAOSOMASEt)

=SOMASE
(intervalo_criterio;criterio;

[intervalo_soma])

A fun^ao SOMASE(), como o nome sugere, soma os valores em urn intervalo que
atendem aos criterios que voce especificar.
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FUNQAO PROCVO

=PROCV
(valorprocurado;intervalo;

colunaderetorno)

Usada quando precisar localizar algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo.
Procura um valor na coluna a esquerda de uma tabela e retoma o valor na mesma
linha de uma coluna especificada. Muito utilizado para reduzirotrabalhode digita^ao
e aumentar a integridade dos dados atraves da utiliza^ao de tabelas relacionadas.

FUNCAO PROCH ( )

=PROCH
(valorprocurado,intervalo;

linhaderetorno)

Procura um valor na linha do topo de uma tabela e retoma o valor na mesma
coluna de uma linha especificada. O H de PROCH significa "Horizontal."

FUNQAO CONT.VALORES ( )

=CONT.VALORES(valori; Conta quantas celulas dentro de um intervalo nao estao vazias, ou seja, possuam
valorz; valorN) algum valor, independentemente do tipo de dado.

FUNQA0C0NT.se (J

=CONT.SE
(Intervalo; criterio)

Conta quantas celulas dentro de um intervalo satisfazem a um criterio ou condigao.
Ignora as celulas em branco durante a contagem.
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Word 

3. Principais Guias - Word 
 
 

  
 

4. Principais Atalhos - Word 
 

 

PRINCIPAL GUIAS DO WORD

REVISAO REFERENCIASARQUIVO INSERIR DESIGN
pAgina
INICIAL

EXIBlR/
exibicAo

LAYOUT DA
pAgina

CORRESPON-
dEncias

GUIAS FIXAS- EXISTEM NO MS-EXCEL, MS-WORD E MS-POWERPOINT GUIAS VARlAVEIS
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ATALHO DESCRICAO
CTRL* A | Abrir um documento.
CTRL*B | Salvarum documento.
CTRL*C | Copiarotextoouobjetoselecionado.
CTRL*D | Abre a caixa de dialogo Fonte para alterar a formata^ao ou caracteres.

CTRL*E | Centralizar.
CTRL*F | Aumenta o espa^amento.
CTRL*G | Ahnbar A direita.
CTRL* 1 | ItAlico.
CTRL* J | Alinharjustifkado.
CTRL*K | Inserirhiperiink.
CTRL*L | Localizar.
CTRL*N | Negrito.
CTRL*O | Novo.
CTRL*P | Imprimir.
CTRL*Q | Alinhari esquerda
CTRL*R | Refazer/Repetir.
CTRL*S | Sublinhar.
CTRL*T | SelecionarTudo.
CTRL*V | Colar.
CTRL *11 | Substituir.
CTRL*W | Fechar.
CTRL*X | Recortar.

CTRL*Z | Desfazer.
CTRL*Y Refazer.

F1 | ObterAjudaouvisitaroOffice.com.
F4 Repetir a ultima a^ao.
F5 | Escolhero comando Irpara (guia Pagina Inkial).

n Escolhero comando Ortografia (guia Revisao).

F8 | Estenderumasele<;ao.
F12 I Escolhero comando Salvarcomo.

CTRL*ENTER | Uma quebra de pagina.
CTRL*SHFT’ENTER Uma quebra de coluna.

CTRL’HOME | Direciona para o inicio de umdocumento.
CTRl’ENO | Direciona para o final de um documento.
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Noções de sistemas operacionais – Windows 10  

5. Iniciar - Windows 
 

 

 

 
 

 

6. Caracteres Inválidos - Windows 
 
 

• São os caracteres que não podem ser utilizados em nomes de arquivos e pastas no sistema de 
arquivos do Windows: 
 

ENTRADA DE MENU DESCRIED
NOME DO USUARIO

0 nome da conta de usuario aparece no canto superiordireito do menu Iniciar. E possivel
visualizar arquivos abertos e pastas: Downloads, Meus Documentos, Favoritos, Links,
Minhas Imagens, Minhas Musicas e Meus Videos.

DOCUMENTOS
Este comando abre rapidamente sua biblioteca de Documentos, fazendo com que seja
cada vez mais importante armazenarseus trabalhos aqui.

IMAGENS
E possivel visualizar fotos digitais e imagens armazenadas. O icone de cada imagem e
uma imagem em miniatura da sua fete.

CONFIGURATES
Esta area permite que voce ajuste as toneladas de configuragdes confusas do seu
computador.

DESLIGAR
Ao clicar aqui, voce desliga, reiniciar ou suspende o seu computador ou dispositive.

OPCOES 1 DESCRICAO

SUSPENDER

Este estado consome pouca energia - o computador e iniciado mais rapidamente e o
usuario volta de imediato ao ponto em que parou. Nao e precise se preocupar se vai
perder seu trabalho por esgotamento de bateriaz pois o Windows salva
automaticamente todo o trabalho e desliga o computador se a bateria estiver com
pouca carga.

DESLIGAR

Desliga seu computador ou dispositive.

REINICIAR

Reinicia seu computador ou dispositive.
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CARACTERES INVALIDOS | SIMBOLO | REPRESENTAQAO
ASPAS Cabelo do boneco

DOIS-PONTOS • Olhos do boneco (deitado)

ASTERISCO * Boca do boneco
MENORQUE < Brago esquerdo do boneco

PIPE 1 Corpo do boneco ou barra vertical
MAIOR QUE > Bra^o direito do boneco

BARRA / Perna esquerda do boneco
BARRA INVERTIDA \ Perna direita do boneco

INTERROGAQAO ? Sexo indefinido do boneco

BONECO
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Redes de computadores 

 

 

7. Internet - Conceito 
 

• Também conhecida como rede mundial de computadores. 

• A Internet é basicamente um vasto conjunto de redes de computadores diferentes que utilizam 
um padrão comum de comunicação e oferece um determinado conjunto de serviços. 

• É um conjunto de redes públicas, distribuídas e conectadas por todo o globo terrestre, capazes 
de trocar informações por meio de protocolos comuns de comunicação. 

• Rede tolerante a falhas. 
 

 
 

 

INTERNET
A Internet e baskamente um vasto conjunto de redes de computadores diferentesque utilizam um padrao comum
de comunica^ao e oferece um determinado conjunto de services.

PRINCIPAIS SERVICOS | DESCRICAO

WORLD WIDE WEB
(WWW)

Trata-se do service de visualiza^ao de paginas web organizadas em sites em que milhares
de pessoas possuem acesso instantaneo a uma vasta gama de informa^ao online em
hipermidia que podem ser acessadas via navegador-eoservi^o mais utilizadona Internet.
Em geral, esse servi^o utiliza protocolos como HTTP e HTTPS.

CORREI0 ELETRDNICD
Trata-se do service de composi^ao, envio e recebimento de e-mails entre partes de uma
maneira analoga ao envio de cartas - e anterior a cria^ao da Internet. Utiliza tipicamente
um modo assincrono de comunica^ao que permite a troca de mensagens dentro de uma
organiza^ao. Em geral, esse servi^o utiliza protocolos como POP3, IMAP e SMTP.

ACESSO REMOTO
Trata-se do servi^o que permite aos usuarios facilmente se conectarem com outros
computadores, mesmo que eles estejam em localidades distantes no mundo. Esse acesso
remoto pode ser feito de forma segura, com autentica^ao e criptografia de dados, se
necessario. Em geral, esse servi^o utiliza protocolos como SSH e TELNET.

TRANSFERENCE DE
ARQUIVOS

Trata-se do service de tornar arquivos dispom'veis para outros usuarios por meio de
downloads e uploads. Um arquivo de computador pode ser compartilhado ou transferido
com diversas pessoas atraves da Internet, permitindo 0 acesso remoto aos usuarios. Em
geral, esse servi^o utiliza protocolos como FTP e P2P.

WORLD WIDE WEB (WWW)

A Web e uma aplica^ao que e executada na Internet - trata-se de uma serie de paginas web que podem ser
acessadas por meiode um navegadorweb.
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TECNOLOGiaS DE ACESSO I DESCRIED

DIAL-UP

ADSL

HFC

fibraOptica

PLC

RADIODIFUSAO

SATELITE

TELEFONIA MliVEL

Trata-sede uma conexaci discadaatravts de ummodem e uma linha de telefonia fixa.Era
a maneira mais popular de acesso da decada de go, hoje encontra-se em desuso.
Apresenta um alto custo de implementarao,e bastante instivel e possui baixas taxasde
transmissao. Era banda larqa? Nao, era banda estreita - com taxes miximas de 56Kbps.
5e hoje voce reclama que a sua internet de wo Mbps esta lenta, lembre-se que uma
internet discada era iooox mais lenta!
Trata-se da conexao de banda large {assim como todas as outras que veremos a seguir)
oferecida par empresas de telefonia fixa. ADSL £ a sigla para Asymmetric Digital
Subscriber Line ou Linha de Assinante Digital Assimttrica. Essa tecnologia possui uma
grande vantagerm embora utilize a mesma infraestrutura da telefonia, a transmissao de
dados ocorre em frequencies mais altas que as de voz, permit indo -portanto -o uso da
internet sem ocuparo telefone.
Trata-se da conexao hlbrida de banda large via cabos de concessionaries de TV a Cabo
(NET,GVT, Ol). HFC e a siqla para HybridFiber-Coax e representa o hibridismo entrefibra
optica e cabo coaxial. Por que e um hibridismo, Diego? Porque os cabos de fibra optica
partem do backbone central,, passam peins posies ate chegar mais proximo das
resid^ncias e se conectar a um receptor bptico. A partir dai, cabos coaxiais saem do
receptor e distribuemo sinal entre as casas.
Trata-se da conexao direta via fibra optica ate a residlncia do contratante do service de
internet. Pois e, existe tecnologia que permite uma conexao direta ate a sua casa por
meio de um cabo de fibra optica. Ainda nao esta disponivel em diversas localizagoes
(como a minha casa), mas essa tecnologia tende a se popularizar.

Trata-se da tecnologia que permite oacesso a internet banda larga via rede eletnica.PLC
e a sigla para Power Line Communication. Como vantagem, £ uma tecnologia bastante
portatil, visto que basta pluqaro modem emuma tomada compativel com o service para
se obter o acesso. No Brasil, embora o servigo seja autorizado pelas agencies
responseveis, os invest imentos forambaixos porquestoes estrat^gicas e economical.

Trata-se da tecnologia que permite o acesso a internet banda larga via radiofrequ^ncia.
As ondas de radio, emsua maior parte, sao omnidirecionais, isto quando uma antena
transmite ondas de ridio, elas se propagam em todas as diregoes em broadcast. Elas
podem percorrer grande s distandas epodem atravessar paredes, nao necessitando que
antenas transmissoras esteiam completamente alintia das. No entanto, nao pode haver
grandes obstaculos entre o emissor e o receptor de sinal, como montanhas.
Uma rede via satelite e uma combinagao de nds que fomecem comunicacao de umpernio
a outre na Terra. Nesse contexto,umno pode serum satelite, uma estac^o terrestre ou o
terminalftelefone de um usmaria final. Voc^s sabiam que £ passive! utilizer a Lua como
satelite? Nao ha nenhum problema, mas prefere-se o empreqo de sat4lites artificials que
permitem a instalagao de equipamentos eletrdnicos para regenerar o sinal que perdeu
intensidade durante seu trajeto.
Trata-se da tecnologia projetada para estabelecer comunicacao entre duas unidades
mdveis, denominadas Estagoes Mdveis^ ou entre uma unidade mdvel e outra fixa,
normaImente chamada Unidade Terrestre. Umprovedor de servigos tern de sercapaz de
localizare rastrear uma unidade que faz chamada,alocarum canal a chamada e transferor
o canal de uma estacao radio base a outra a medida que o usuario que faz a chamada
deixa a area de cobertura.
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Navegador Web  

8. Pontos Importantes 
 

 
 

 

 

 

r*MBCM CHAMAOO D£ QUE SAO BASICAMEN7E CONLCTADOS POH

NAVEQAtX*
WEB (BROWSER)

CLIENTE
WB

CONTEUOOS
WEB

DOCUMENTOS
ou rAginas
HIPERMiDIA

FAZ BUSCAS FOR COMPOSTOS POR E OUE SAo HOSPEDADOS EM

FUNCIONALIDADE | DESCRICAO

PAGINA NICIAL
A Pigina Inicial £ a pigina aberta por padrao na inicializagao de um navegador. Uma funcionalidade
que poucos conhecem e gue d possivel configurer mais uma pagina como Pagina Inicial (Google
Chrome retirou essa possibilidade em sua ultima versao).

DOWNLOADS
Para salvar um arquivo em seu computador, voc£ pode realizarumdownload. 0 arquivo seri salvo no
seu local de downloads padrao. £ permitido tambem pausar/cancelar downloads; visualizar a 1ista de
arquivostransferidos; alterar local de salvamento padrao, etc.

HISTORICO
Essa funcionalidade e responsive! por permitir que o usuario veja os sites que ele visitou
anteriormente- exceto os sites visitados emuma guia ou janela de navega^ao privada.

NAVEGACAO ANONIMA
Essa funcionalidade permite navegar com privacidade, sem guardar histdrico de piginas visitadas,
sem salvar buscas realizadas na barra de pesquisa, sem salvar cookies e dados de sites, sem salvar
informa;6es fornecidas em formuldrios, entre outros.

1VFR MIR
Essa funcionalidade permite imprimir paginas web em diversas configurates diferentes.

TELA CHE1A
A maioria dos navegadores permite que voc§ utilize o navegador em ModoTela Cheia ouTela Inteira.
Nesse modo, voc§ nao visualiza nenhum botao, menu ou barra de ferramentas -o site ocupa todo o
monitor.

BLOQUEADOR DE POP-
UPS

Pop-up e uma espdcie de janela que d abertaifrente deum site, geralmente como uma propaganda
ou informagao de destaque. 0 bloqueador permite que vot impega que a maioria dessas janelas
apare^m, oferecendo mais controle a navegagao do usudrio.

PROTECAO CONTRA
RASTREAMENTO

Essa funcionalidade ajuda a evitar que informagoes sobre a sua navegagao sejam enviadas a
provedores de conteudo terceirizados nos sitios que voce visita. Ja o Do Not Track e um mecanismo
passivo que solicita ao site para nao te rastrear.

COOKIES
Pequenos arquivos de texto capazes de armazenar informagoes basicas sobre o visitante de um site
na internet, tais como nome, idioma, estado de autenticagao, registros de navegagao, carrinho de
compra, 1ista de produtos, entre outros.
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CACHE
Cache e um conjunto de inferma<;des armazenadas temporariamente por um navegador no seu
computador com imagens epartes de sitesvisitados para acelerar a navega^ao, carregandoasp^ginas
visitadas anteriormente de forma mais r6pida.

PLUGINS
Plugins sao programas oucomponentes externosinstaladosnonavegador e que permitem a utiliza^ao
de recursos que nao estao dispom'veisnativamente, tais como recursos multimidia e tipos especiais de

| conteudos web.

EXTENSOES
Pequenos programas que adicionam novos recursos ao navegador e personalizam sua experience de
navegaqao. No entanto, elas ja sao integradas a 16gica de aplicaqao do navegador.

COMPLEMENTOS
Essa e uma particularidade do navegador web Firefox que chama de Complementos (ou Add-On) o
conjunto de Extensoes,Temas e Plugins desse browser.
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Vamos ficando por aqui.  

Esperamos que tenha gostado do nosso Bizu!  

Bons estudos! 

 

 

"A única pessoa que você está destinado a se tornar é a pessoa que você decide ser." 

(Ralph Waldo Emerson)  

 

 

Elizabeth Menezes                                   Leonardo Mathias 

@elizabethmpalves                           @profleomathias                       
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