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Atividade 1 – Revisão das Questões 

Durante as primeiras aulas de Informática, falamos sobre extensões de arquivos. As Extensões de 

arquivos funcionam como se fosse um sobrenome para que o programa que trabalha com o arquivo 

reconheça ele como um pai reconhece um filho, pelo sobrenome. 

Todos os arquivos tem uma extensão. Sem a extensão não é possível abrir o arquivo. Algumas 

extensões são exclusivas de alguns programas, ou seja, arquivos dessas extensões só tem um 

programa específico associado para abrir. Outras extensões podem ser abertas por outros 

programas. 

COM UMA PESQUISA SIMPLES NO GOOGLE ENCONTRAMOS VÁRIOS SITES QUE TRATAM 

DO ASSUNTO. 

LINKS: 

https://www.educacao.cc/tecnologica/tipos-de-arquivos-no-computador-exe-pdf-doc-e-outras-

extensoes.html 

https://www.tecmundo.com.br/internet/1444-as-principais-extensoes-de-arquivos-.htm 

https://www.oficinadanet.com.br/post/8669-o-que-e-extensao-de-arquivo 

 

 

Respostas Certas: B, D, E. 

Comentário: (há mais de uma resposta). Extensões de áudio são extensões de música e 

gravações de voz.  

https://www.educacao.cc/tecnologica/tipos-de-arquivos-no-computador-exe-pdf-doc-e-outras-extensoes.html
https://www.educacao.cc/tecnologica/tipos-de-arquivos-no-computador-exe-pdf-doc-e-outras-extensoes.html
https://www.tecmundo.com.br/internet/1444-as-principais-extensoes-de-arquivos-.htm
https://www.oficinadanet.com.br/post/8669-o-que-e-extensao-de-arquivo


 

Respostas Certas: A, C, D, E. 

Comentário: (há mais de uma resposta). Extensões de vídeo são extensões de arquivos de 

filmes. 

   

 

Respostas Certas: A, B, E, F. 

Comentário: (há mais de uma resposta). Extensões de imagem são extensões para fotos, 

imagens com fundo transparente e gifs animados.   

 

 

Respostas Certas: A, C, D, F. 

Comentário: (há mais de uma resposta). Extensões de documentos, envolvem todos os arquivos 

em que guardamos informações escritas sejam textos ou números. 

 

 

Resposta Certa: A 

Comentário: Adobe Photoshop é um software de edição de imagens que ficou bastante famoso 

por manipular de forma bastante completa fotos. 



 

Resposta Certa: B 

Comentário: O Corel Draw é um programa utilizado pra criação de imagens vetoriais. Também é 

bastante utilizado por gráficas e segmentos de publicidade para criação de mídias para impressão 

e para internet. 

 

 

Resposta Certa: A 

Comentário: O Autodesk Autocad é um programa para criação de desenhos para uma grande 

quantidade de setores, entre eles, desenhos de peças industriais e mecânicas, plantas e 

maquetes de construção civil, etc. 

 

 

Resposta Certa: C 

Comentário: O Microsoft Power Point é o mais famoso editor de apresentações de slides.  

 

 

Resposta Certa: A 

Comentário: O Winrar é um programa utilizado para compactar arquivos. Também é possível 

agrupar e reduzir o tamanho de vários arquivos num único arquivo. 

 

 



Resposta Certa: A 

Comentário: O Adobe Illustrator é um programa de desenho vetorial semelhante ao Corel Draw. 

As diferenças entre os programas estão na maneira como as empresas Corel e Adobe configuram 

as ferramentas utilizadas no programa. 

 

 

Resposta Certa: B 

Comentário: O Adobe Indesign é um programa utilizado para diagramação e organização de 

páginas. Ele é utilizado principalmente em revistas e jornais para montagem das páginas. 

 

 

Resposta Certa: B 

Comentário: O Adobe Flash foi um programa bastante utilizado principalmente na criação de 

jogos para a internet. É comum ao jogarmos na internet, que em alguns sites recebamos a 

mensagem de que é necessário instalar o Flash Player. Essa tecnologia está com os dias 

contados, ela estará disponível somente até dezembro de 2020 e todo conteúdo criado com essa 

tecnologia deverá ser substituído por tecnologias mais novas para internet. 

 

 

 


