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Questão 42 - No Windows 10 quando for necessário fechar uma aplicação podemos 

clicar no X, que normalmente está localizado no canto superior direito, ou seguir algum 

caminho até o comando sair e/ou fechar. Quando se está navegando na internet, e 

utilizando-se de várias abas no navegador, o procedimento é o mesmo, ou seja, clicar 

no X para fechar a respectiva aba. Quando se deseja fechar a aba/guia ativa do 

navegador, ou mesmo fechar o arquivo atual (que se está utilizando), uma combinação 

de teclas de também pode ser utilizada. Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente essa combinação. 

a) <ALT> + X b) <ALT> + <F4>  

c) <CTRL> + <X> d) <CTRL> + <F4> (RESPOSTA) 

 

Pessoal, mesmo o gabarito estando de acordo com o meu, antecipei que uma das 

questões (42), poderia ter recurso por ter duas respostas. Então segue abaixo uma dica 

para poderem entrar com o recurso. Lembrando que recurso deve ser individual e 

elaborado por você mesmo. 

 

Dica do Recurso: De acordo com a própria Microsoft em seu site de 

suporte: https://support.microsoft.com/pt-br/help/12445/windows-keyboard-

shortcuts diz; Alt+F4: Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo.  

Ctrl + F4: Fechar o documento ativo (em aplicativos que sejam de tela inteira e 

permitam vários documentos abertos ao mesmo tempo). No enunciado da questão não 

especifica qual programa está sendo usado o arquivo e nem o navegador. Por exemplo, 

no Microsoft Internet Explorer 11, o ALT+F4, possibilita fechar somente a guia atual 

como também o aplicativo todo, como mostra a foto em anexo, sem contar que no 

próprio site da Microsoft, ela, determina que CTRL+F4 fecha o documento ativo em 

aplicativos que sejam de tela inteira e permitam vários documentos abertos ao mesmo 

tempo. Dando a entender que pode variar o aplicativo. Então o ALT+F4 também poderia 

fazer a mesma função que foi abordada no enunciado. Como o enunciado não está claro 

com relação a qual navegador nem qual o programa que fechará o arquivo, chegamos a 

conclusão que teríamos duas resposta na questão. Letra B e a Letra D. Por isso peço 

para que a questão seja anulada por mal formulação. 
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