Questões LibreOffice Impress
1. 2009.Cespe.MDS.BRO.O BROffice dispõe de um conjunto de

12. 2013.Cespe.TJ-PB.BRO.Acerca do ambiente Br.Office, assinale a

programas gratuitos e de livre distribuição utilizados para a edição de
planilhas, textos e apresentações, que podem ser instalados em
diversas plataformas ou sistemas operacionais, inclusive no ambiente
Windows.

opção correta.

2. 2009.Cespe.MDS.BRI.No aplicativo Impress, da suíte BROffice,

b) O Br.Office permite que os programas sejam utilizados de forma
integrada, ou seja, é possível incluir uma planilha em um documento ou
uma imagem em uma apresentação de eslaides.

utilizado para a produção de apresentações, a opção de exibição de
slides no modo Estrutura de Tópicos permite a visualização, em tela, dos
slides em tamanho pequeno. Esse modo de exibição facilita a definição
da sequência ou da posição de um slide no conjunto de slides, assim
como permite a exclusão de slides desnecessários ou a inclusão de
novos slides no arquivo em uso.

3. 2009.Cespe.MEC.BRI.O BrOffice Impress é um programa utilizado
para a criação de apresentações em slides que, ao contrário de outros
software da suíte BrOffice, não possui um assistente para auxiliar o
usuário na criação do documento.

4. 2010.Consulplan.Pref. São José de Ubá/RJ.BRI.Marque a opção
que descreve dois dos principais aplicativos de apresentação de Slides
e material visual:
A) Microsoft Outlook e OpenOffice.org Impress.
B) Microsoft PowerPoint e OpenOffice.org Impress.
C) Microsoft PowerPoint e OpenOffice.org Show.
D) Microsoft PowerPoint e Microsoft Access.
E) OpenOffice.org Slider e Internet Explorer.

a) O Calc, calculadora do Br.Office, é usado somente para operações
matemáticas básicas, cujos resultados podem ser exportados para outro
programa de elaboração de planilhas eletrônicas.

c) O programa Impress do Br.Office é o gerenciador de impressão,
disponível para opções avançadas de impressão de imagens e arquivos.
d) O Br.Office é uma suíte de ferramentas de edição de imagens e textos
que pode ser executada exclusivamente em sistemas operacionais
Linux.
e) operacionais Linux. No Br.Office, o Math equivale ao Excel do
MSOffice, ambos utilizados para a elaboração e edição de planilhas
eletrônicas avançadas.

13. 2013.Cespe.MPU.BRO.O LibreOffice é uma suíte de escritório
livre, criada para ser executada exclusivamente no ambiente Linux e
oferecer todas as funções esperadas de uma suíte profissional: editor de
textos, planilha, apresentação, editor de desenhos e banco de dados.

14. 2013.Cespe.SERPRO.BRO.O BrOffice é um pacote de softwares
que permite a edição de textos extensos, a criação de planilhas com
gráficos e a realização de apresentações com animações.

5. 2010.Cespe.MPU.BRI.A opção Estrutura de tópicos do menu Exibir
do Impress permite fazer a conversão de um texto que foi digitado em
forma de parágrafos dentro da caixa para a exibição em forma de
tópicos, construídos a partir de cada frase isolada por um ponto final.

6. 2010.Cespe.TRE/ES.BRI.O aplicativo Impress, do BrOffice, pode ser
instalado para auxiliar na criação de apresentações multimídia.

7. 2011.Consulplan.CREA/RJ.BRI.O

BrOffice.org Impress 2.4
(configuração padrão) é utilizado para a criação e edição de
apresentações. Sobretal aplicativo, analise:
I. A tecla F5 é utilizada para iniciar a apresentação de slides.
II. Possui opção de exportar apresentação como PDF.
III. Não é possível ocultar slides.
IV. A opção transição de slides é utilizada para adicionar efeitos e
configurar a apresentação dos slides.
V. Não abre apresentações criadas no Microsoft Office Power Point
2003.
Estão INCORRETAS apenas as afirmativas:
A) I, II, III, IV
B) II, V
C) II, III
D) III, V
E) IV, V

8. 2011.Consulplan.Cofen.BRI.O nome válido do aplicativo do
BrOffice.org utilizado para a criação de apresentações multimídias é:
A) BrOffice.org Slides.
B) BrOffice.org Slider.
C) BrOffice.org Impress.
D) BrOffice.org Draw.
E) BrOffice.org.

9. 2011.Cespe.Correios.BRI.No

aplicativo Impress, do pacote
BrOffice.org, para se inserir um novo eslaide na apresentação que esteja
sendo editada, é necessário realizar a seguinte seqüência de ações:
clicar o menu Arquivo; clicar a opção Novo e, por fim, clicar a opção
Slide.

Considerando a figura acima, que apresenta uma planilha em edição no
LibreOffice Calc, julgue os itens a seguir.

15. 2013.CESPE.BACEN - Técnico.BRO.Para se copiar a planilha
em um relatório em edição no LibreOffice Writer ou em uma
apresentação no LibreOffice Impress, é suficiente selecioná-la,
pressionar simultaneamente as teclas CTRL + C, clicar o local onde se
deseja apresentá-la, clicar Editar e, em seguida, clicar Colar.

16. 2014.UFG.UEAP.BRO.Deseja-se

padronizar o layout, a
formatação e os conteúdos comuns de todos os documentos de texto,
apresentações e planilhas produzidos no departamento. Que recurso os
aplicativos do LibreOffice (Writer, Impress e Calc) oferecem
especificamente para essa finalidade?
a) Autoformatação.
b) Modelos ou templates.

10. 2013.Cespe.IBAMA.BRI.No eslaide mestre de uma apresentação

c) Estilos de formatação.

preparada no BROffice Impress, na opção Cor/Escala de Cinza, é
possível selecionar todas as opções ou apenas as que serão utilizadas,
como Cor, Escala de Cinza e Preto e Branco.

d) Autotexto.

11. 2013.Cespe.DPF.BRO.Considere que um usuário disponha de um
computador apenas com Linux e BrOffice instalados. Nessa situação,
para que esse computador realize a leitura de um arquivo em formato de
planilha do Microsoft Office Excel, armazenado em um pendrive
formatado com a opção NTFS, será necessária a conversão batch do
arquivo, antes de sua leitura com o aplicativo instalado, dispensando-se
a montagem do sistema de arquivos presente no pendrive.

17. 2014.CONSULPLAN.CBTU-METROREC.BRO.Na

ferramenta
BrOffice.org 2.4 (configuração padrão – idioma português Brasil), ao
pressionar simultaneamente as teclas Ctrl + A, todo o conteúdo de um
documento é selecionado. Uma forma alternativa de realizar este
procedimento é selecionar o menu .
a) Editar e clicar na opção Selecionar tudo.
b) Arquivo e clicar na opção Selecionar tudo.
c) Exibir e clicar na opção Selecionar documento.
d) Ferramentas e clicar na opção Selecionar documento.
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18. 2014.CESPE.TC-DF.BRI.Após elaborar uma apresentação de
eslaides no Impress, o usuário poderá exportá-la para o formato pdf,
opção que permite a anexação da apresentação a um documento em
formato pdf e sua leitura por qualquer editor de textos.

19. 2014.UFG.IF-GO.BRO.LibreOffice é um conjunto de ferramentas
de software livre e de código aberto para automação de escritório que
inclui editor de texto (Writer), planilha eletrônica (Calc) e editor de
apresentações (Impress). Em todas essas ferramentas, quando se está
editando um arquivo que contém um documento do LibreOffice, o
comando

a) Ctrl+N salva todas as edições feitas no documento em um novo
arquivo.
b) Ctrl+Q desfaz todas as edições feitas no documento, enviando-as
para um novo arquivo.
c) Ctrl+S salva todas as edições feitas no documento, no mesmo
arquivo.
d) Ctrl+Z desfaz todas as mudanças efetuadas no documento durante a
atual sessão de edição.

20. 2014.CESPE.Câmara dos Deputados.BRI.O Impress e o Writer
são aplicativos de edição de textos do Unix e, portanto, não podem ser
utilizados em sistemas operacionais Windows.
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