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PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS  (70 pontos) 
 

Responda às questões propostas, atendo-se ao espaço delimitado na página. 
 
1. O texto abaixo foi extraído do site do Programa Sociedade da Informação no Brasil: 
 
“Uma Sociedade da Informação para todos os brasileiros supõe, em síntese, que sejam 
observados princípios e metas de inclusão e eqüidade social e econômica, de diversidade e 
identidade culturais, de sustentabilidade do padrão de desenvolvimento, de respeito às 
diferenças, de equilíbrio regional, de participação social e de democracia política.” 
 
De que forma o Programa Sociedade da Informação no Brasil pretende implementar o que foi 
exposto neste texto?                                                                                          (Valor: 6 pontos) 
 
 
2. O Construcionismo é uma teoria criada por Seymour Papert, pesquisador do MIT, também 

idealizador da Linguagem Logo. Como esta teoria se relaciona à implementação de 
mudanças na escola?                                                                            (Valor: 10 pontos) 

 
 
3. A história da Informática Educativa no Brasil aponta a formação de importantes núcleos 

de pesquisa em universidades brasileiras, que vem atuando na investigação sobre o papel 
das tecnologias da informação e da comunicação na Educação. O projeto de implantação 
do computador nas escolas públicas brasileiras, apresenta uma pecularidade que o 
distingue dos modelos adotados nos outros países. Especifique as ações desenvolvidas e 
seus fundamentos básicos.                                                                         (Valor: 10 pontos) 

 
 
4. “A integração do computador ao ambiente escolar é uma questão complexa. Implica 

compreender o papel que o computador pode assumir no processo de ensino e 
aprendizagem”. (Freire e Prado, 1999, p. 90) 

 
Como o computador pode favorecer o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico numa 
abordagem interdisciplinar?                                                                            (Valor: 10 pontos) 
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5. Leia atentamente o texto abaixo: 
 
“No momento em que o MEC, através da Secretaria de Educação a Distância – SEED, 
implanta o Programa Nacional de Informática na Educação – Proinfo, abragendo a rede 
pública de ensino de 1° e 2° graus de todas as unidades da federação, a Secretaria de 
Educação Especial – SEESP – apresenta o Projeto de Informática na Educação Especial – 
Proinesp. (...) Dessa forma, em harmonia com as diretrizes do Proinfo, a SEESP busca 
incentivar o uso educacional das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) pelos 
portadores de necessidades educativas especiais”. (Proinesp, MEC) 
 
Nesta perspectiva, que contribuições espera-se que as tecnologias de informação e 
comunicação proporcionem às pessoas portadoras de necessidades educativas especiais?  
(valor: 6 pontos) 
 
6. A aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais tem três elementos essenciais: a 

postura cooperativa, a estrutura do ambiente e o funcionamento heterárquico. 
 

a) Quais os recursos disponíveis para a composição da estrutura de um ambiente de 
aprendizagem colaborativa virtual? 

 
b) Que relações podem ser estabelecidas entre a estrutura do ambiente e o funcionamento 

heterárquico? 
 
7. Para auxiliar no processo de construção de conhecimento, o computador deve ser utilizado 

como uma máquina a ser ensinada. Quais são os tipos de softwares educativos que 
permitem o desenvolvimento desta proposta? Justifique sua resposta.                    (valor: 
10 pontos) 

 
8. Segundo Valente, 1997: 

“(...) o uso inteligente do computador na educação é justamente 
aquele que tenta provocar mudanças na abordagem pedagógica 
vigente ao invés de colaborar com o professor para tornar mais 
eficiente o processo de transmissão de conhecimento”. (p.19) 
 

Nesta perspectiva, discuta a postura do professor.                                          (Valor: 10 pontos) 
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SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO   (Valor:   30 pontos) 
 

Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, três e, 
no máximo, cinco páginas, seguindo as orientações explicitadas. 

Se desejar, utilize as folhas de rascunho, sem destacá-las do corpo da prova.  Entretanto,  
para  efeito de avaliação, o rascunho não será considerado. 
 
 
1 – MUDANÇAS NA SOCIEDADE X MUDANÇAS NA ESCOLA 

 
Texto 1: “Se a leitura do jornal diário é a reza do homem moderno, quão estranho é o homem 

que hoje reza lendo estes assuntos confusos. Toda a cultura e toda a natureza são 
diariamente reviradas aí.” (LATOUR, 1994, p.8) 

 
Texto 2: “A educação tem, imperiosamente, que se adaptar às necessidades das sociedades 

que serve. O grande desafio actual é o de se adaptar às grandes mutações sociais, 
culturais e económicas criadas pela eclosão das novas tecnologias.” (FIGUEIREDO, 
A.D. O Futuro da Educação perante as Novas Tecnologias. [online] Disponível na 
Internet via WWW. URL: http://www.dei.uc.pt/~adf/Forest95.htm. Arquivo 
capturado em 30 de setembro de 2002) 

 

Texto 3: “No entanto, as mudanças que ocorrem na educação são lentas e quase 
imperceptíveis. Nos países mais ricos [...] temos enormes avanços tecnológicos, onde 
a mudança é real e palpável. Porém do ponto de vista pedagógico, essa mudança é, 
praticamente, inexistente.” (VALENTE, J.A.  Mudanças Na Sociedade, Mudanças 
Na Educação: o Fazer e o Compreender. [online] Disponível na Internet via WWW. 
URL: http://www.nied.unicamp.br/oea/pub/livro1/. Arquivo capturado em 30 de 
setembro de 2002)  

 
Os três textos abordam a velocidade das transformações de nossa sociedade e a 
incapacidade da Escola de acompanhá-las.  Retratam cada um por seu ângulo, a grande 
angústia do professor contemporâneo que é educar em um mundo que a única certeza é 
a mudança. Disserte sobre as implicações pedagógicas deste cenário.  

 

 

 

 

 

 

 

2 – TEORIAS DA APRENDIZAGEM E SOFTWARE EDUCATIVO 

http://www.dei.uc.pt/~adf/Forest95.htm
http://www.nied.unicamp.br/oea/pub/livro1/
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“[O software educativo] Como qualquer ferramenta 
educacional possui vantagens e desvantagens, é mais 
apropriado para algumas aplicações do que para outras, 
adapta-se melhor a certos estilos de ensino do que a outros e 
não é resposta para todos os problemas educacionais, nem 
representa o fim do que é bom no sistema educacional.” 
(COBURN, 1998, p. 27) 

 
Disserte sobre a relação existente entre softwares educativos e teorias de aprendizagem, 
adotando as seguintes modalidades: exercício-e-prática, tutorial, modelagem, simulação, 
jogos e ambiente de programação (especificamente a Linguagem Logo) . 
 

3 – O USO DO COMPUTADOR NA EDUCAÇÃO BASEADO NA ABORDAGEM 
CONSTRUCIONISTA 

 
“O construcionismo [...] apresenta como principal 
característica o fato de examinar mais de perto do que outros –
ismos educacionais a idéia da construção mental.” (Papert, 
1994, p.127) 

 
Fundamente esta afirmação, explicitando as principais idéias desta teoria. 

 

4 – CRIAÇÃO DE AMBIENTES DE APRENDIZAGEM INFORMATIZADOS NA 
ESCOLA  

 
Considerando a inserção do computador na Escola, tendo em vista a criação de 
ambientes de aprendizagem, componha um texto caracterizando esta proposta, 
articulando os seguintes itens: Construção de conhecimento – Projetos Pedagógicos – 
Softwares abertos – Formação de Professores 
 

5 – PROJETOS PEDAGÓGICOS, INTERDISCIPLINARIDADE E TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 
As Diretrizes Curriculares do Ensino Médio em seu item 4 - “Diretrizes para uma 
Pedagogia de Qualidade” - citam conceitos como: identidade, diversidade, autonomia, 
interdisciplinaridade e contextualização. Disserte sobre a relação entre estes conceitos e 
a aplicação das tecnologias de informação e comunicação no desenvolvimento de um 
projeto pedagógico.  
 

6 - UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA INTERNET 
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“Outro resultado comum à maior parte dos projetos na Internet 
confirma a riqueza de interações que surgem, os contatos 
virtuais, as amizades, as trocas constantes com outros colegas, 
tanto por parte de professores como dos alunos.” (MORAN, 
J..M. Mudar a Forma de Ensinar com a Internet. [online] 
Disponível na Internet, http://www.proinfo.gov.br. Arquivo 
capturado em 28/09/02) 

 

Discuta o uso pedagógico da Internet abordando os seguintes aspectos: Comunicação - 
Informação - Aprendizagem.  
 

7 – O HISTÓRICO DA INFORMÁTICA EDUCATIVA NO BRASIL E A FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES 
 
Trace um panorama dos diferentes programas desenvolvidos pelo Ministério da 
Educação, buscando a informatização das escolas públicas brasileiras. 
 
8 – SOFTWARES EDUCATIVOS: UTILIZAÇÃO, CRÍTICAS E CRITÉRIOS 
AVALIATIVOS 
 
Numa turma do primeiro ciclo, um grupo de seis crianças apresentou dificuldades de 
aprendizagem durante o primeiro semestre do ano letivo. Considerando que as crianças 
mostram-se mais participativas e interessadas diante do computador, a coordenação 
pedagógica da escola planejou uma série de atividades no laboratório de informática 
usando softwares educativos variados. A equipe do laboratório foi bastante criteriosa ao 
escolher estes softwares. Elabore um texto que apresente os critérios de avaliação de 
software educativo adotados pela equipe do laboratório de informática discutindo as 
relações entre os mesmos e a proposta da coordenação pedagógica. 

 
 

9 – AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS 
 
A aprendizagem colaborativa em ambientes virtuais tem três elementos essenciais: a 
postura cooperativa, a estrutura do ambiente e o funcionamento heterárquico. Disserte 
sobre as atitudes e aspectos que compõem a postura cooperativa.  
 

 

 

 

10 – O SOFTWARE NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

http://www.proinfo.gov.br/
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Com o objetivo de possibilitar que seus alunos desenvolvam o raciocínio geométrico, 
uma professora levou sua turma ao laboratório de informática. Durante a atividade o 
computador foi utilizado como uma máquina para ser ensinada e o software escolhido 
auxiliou no processo de construção do conhecimento dos alunos. 
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a modalidade de software que a professora 
utilizou e disserte justificando sua resposta. 

 
 tutorial  exercício-e-prática  linguagem de programação  jogo educativo 
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