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1.  A continuación do final do 

parágrafo, insira una folla de cálculo Excel utilizando os menús propios de Word. 

Cal é a letra que identifica a columna situada na marxe dereita da folla de cálculo 

que se vai inserir? 

 

a) Columna F 

b) Columna G 

c) Columna H 

d) Columna I 

 

2. Continúe no documento Texto1 .  Na páxina 3 hai unha imaxe incrustada no 

texto. Cal é a porcentaxe do tamaño do reflexo ? 

 

a) 97% 

b) 98% 

c) 99% 

d) 100% 

 

3. Continúe no documento Texto1   .. 

 

a) Un marcador 

b) Unha referencia cruzada 

c) Un hipervínculo ao inicio do documento 

d) Un hipervínculo a unha páxina web 

 

4. Texto2 e aplique os seguintes cambios de deseño e formato: 

 Fonte e tamaño de letra: Tahoma 18 

 Sangría dereita: 0,6 cms 

 Espazamento despois de: 6 ptos 

 Espazamento entre liñas: 1,5 liñas 

 Aliñación de texto á esquerda 

  Cal é o texto que figura na última liña da primeira páxina? 

 

a) primeira das probas de selección relacionadas 

b) inicio da primeira das probas de selección 

c) probas de selección relacionadas neste documento 

d) de selección relacionadas neste documento, 

 

5. e posiciónese ao final do mesmo. Cree un cadro 

de texto que inclúa o texto sinatura 

ígnelle o nome Firma . Cantos modelos diferentes 

de caixas de texto hai agora dispoñibles  

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 
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6. Abra a folla de cálculo Calculo1   Cal 

 dos concellos da provincia de Ourense? 

 

a) 926 

b) 927 

c) 928 

d) 929 

 

7. Continúe na folla de cálculo Calculo1   

Cantas celas do ran  

 

a) 406 

b) 412 

c) 418 

d) 424 

 

8. Continúe na folla de cálculo Calculo1   

proceda a desprotexer a folla (contrasinal = xunta). Calcule a suma de cada unha 

celas cuxo valor sexa igual ou maior a 2500. A mediana destes catro valores 

calculados é .. 

 

a) 82.450,75 

b) 73.309,50 

c) 76.538,27 

d) 81.352,65 

 

9. Continúe na   Na gráfica de 

columnas que se representa, cal é o intervalo de datos de orixe da gráfica ?  

 

a) =Folla3!$B$22:$D$27 

b) =Folla3!$B$15:$D$19 

c) =Folla2!$B$8:$D$12 

d) =Folla3!$B$30:$D$34 

 

10.   Para o rango de celas 

C4:F62 Cantas celas teñen un valor igual ou superior a 2500 e inferior a 3000?  

 

a) 22 

b) 23 

c) 24 

d) 25 
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11.  Para o rango de celas 

C49:C52 Cal é a lonxitude de texto permitida en cada cela?  

 

a) Un mínimo de 6 caracteres e un máximo de 55 

b) Un mínimo de 7 caracteres e un máximo de 80 

c) Un mínimo de 6 caracteres e un máximo de 62 

d) Un mínimo de 7 caracteres e un máximo de 70 

 

 

12. 3 a totalidade do 

mesmo: 

 Fonte e tamaño de letra: Calibri, 15 

 Orientación de papel: Horizontal 

 Sangría primeira liña: 5cm 

 Converta todo o texto a maiúsculas 

Cantas liñas ten agora o documento? 

 

a) 65 

b) 66 

c) 67 

d) 68 

 

13. 3  Caso de que queiramos exportalo a formato 

pdf  o procesador de textos Writer nos permite configuralo de xeito que 

podamos .. 

 

a) Encriptalo e impedir a súa impresión 

b) Encriptalo pero sen que en ningún caso podamos impedir a súa impresión  

c) Impedir a súa impresión pero sen que en ningún caso podamos encriptalo 

d) En ningún caso permite encriptalo ou impedir a súa impresión 

 

14. 4  Insira unha táboa con 4 

filas e 2 columnas e asígnelle os seguintes valores: 

 

 Columna A Columna B 

Fila 1 45 *** 

Fila 2 Exame 12 

Fila 3  3j 

Fila 4   

 

Insira unha función na cela A4 que reste ao resultado de sumar as celas A1:A3 o 

resultado da suma das celas B1:B3. O valor devolto será: 

 

a) 0 

b) 45 

c) 33 

d) 30 
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15. chave do mesmo? 

 

a) XdeG 

b) dxfp 

c) proceso 

d) AuxiliaresC2 

 

16. 22  

Agrúpeos 

Media 2 Cal é o resultado da suma para a referencia 

 e o resultado da media para a referencia  ?   

 

a) GHI 45562546 ; Media refere DEF  = 85346584 

b) 45562546 ; Media 86135721 

c) 40153494 ; Media 85346584 

d) Media  

 

17. Acceda á pestana folla No rango de celas 

E4:E318 da táboa que se mostra, figura o número de habitantes dos distintos 

concellos galegos. Calcule (columna H) o número de concellos incluídos en cada 

e agrupa o 

maior número de concellos.   

 

a) De 1.001 a 2.000 habitantes 

b) De 2.001 a 4.000 habitantes 

c) De 4.001 a 6.000 habitantes  

d) De 6.001 a 8.000 habitantes 

 

 

18. 

incentivos a pagar (Resultado a obter na cela F25), tendo en conta que el incentivo 

a pagar a cada vendedor é consecuencia de multiplicar o importe das VENDAS de 

cada vendedor pola porcentaxe da comisión base incrementada esta coa 

PORCENTAXE ADICIONAL que corresponde a cada vendedor para, finalmente, 

sumar ao resultado obtido o importe correspondente da columna SUPLEMENTO? 

 

a) 3.918,22  

b) 4.  

c) 3.995,26  

d) 4.175,50  
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19. 

número secuencial de mes (1-12) correspondente ao contido da cela E45.  

Se este valor calculado está comprendido entre 1 e 6 obteña o número de días que 

hai entre o día de hoxe, data do exame, e o día 23 de xuño de 2014. Polo 

contrario, se o valor calculado está comprendido entre 7 e 12, obteña o número 

de días que hai entre o 22 de marzo de 2010 e hoxe, data do exame. 

O resultado final obtido será de .. 

 

a) 849 

b) 850 

c) 704 

d) 705 

 

20. Abra o 5

auga? 

 

a) 45% 

b) 48% 

c) 50% 

d) 52% 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

21.  Na cela G1 pode vostede 

ver un minigráfico. Qué columnas do mesmo se resaltan?  

 

a) Punto superior 

b) Primeiro punto e puntos negativos 

c) Puntos negativos 

d) Primeiro punto e punto superior 

 

22.  o sumatorio 

do contido das filas de número par rango 

B2:B316? 

 

a) 4297158 

b) 4269115 

c) 4171125 

d) 4231248 

 

23. Na páxina 4  

columnas. Cal é o ancho preferido da columna nº4 ? 

 

a) 1,99 cms. 

b) 1,34 cms. 

c) 3,17 cms. 

d) 1,14 cms. 


