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Questão 1 

a) Projetos-piloto das universidades federais do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Pernambuco e da UNICAMP. 

b) UFRGS – efeitos da utilização dos computadores no processo de ensino-aprendizagem; Uso 

do LOGO; educação especial.  

UFMG – desenvolvimento de software; formação de recursos humanos. 

UFRJ – Desenvolvimento de software, elaboração de experimento piloto, formação de 

recursos humanos. 

UNICAMP – LOGO, formação de recursos humanos, educação especial. 

UFPE – estudo de aspectos sócio-culturais e impactos sócio-políticos do uso do computador 

na educação; implementação de software educacional no Ensino Médio. 

 

Questão 2 

a) Qualquer recurso suplementar ao processo de aprendizagem que pode ser reusado para 

apoiá-la. A idéia básica é a de que os objetos sejam como blocos com os quais será 

construído o contexto de aprendizagem. 

O termo objeto educacional (learning objects) geralmente aplica-se a materiais educacionais 

projetados e construídos em pequenos conjuntos com vistas a maximizar as situações de 

aprendizagem onde o recurso pode ser reutilizado. 

b) O exemplo deve conter uma ou mais peças de software (objetos de aprendizagem) sendo 

utilizados numa situação de ensino de uma disciplina do Ensino Médio. 

 

Questão 3 

a) A afirmativa não está correta. A lei prevê momentos presenciais para para avaliações de 

estudantes; estágios obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente; defesa de 

trabalhos de conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e atividades 

relacionadas a laboratórios de ensino, quando for o caso. 

b) A afirmativa não está correta. Essas situações referem-se a cidadãos que: estejam impedidos, 

por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial; sejam portadores de necessidades 

especiais e requeiram serviços especializados de atendimento; se encontrem no exterior, por 

qualquer motivo; vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento 
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escolar presencial; compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, 

incluindo missões localizadas em regiões de fronteira; ou estejam em situação de cárcere. 

c) A afirmativa não está correta. Os cursos presenciais poderão aceitar transferências e fazer 

aproveitamento de certificações obtidas em cursos e programas a distância.  

d) A afirmativa está correta. 

 

Questão 4 

Algumas passagens/elementos dos Parâmetros Curriculares Nacionais em consonância com 

propostas pedagógicas baseadas no construtivismo e sócio-interacionismo:  

•••• Estimular nos alunos o compromisso e a responsabilidade com a própria aprendizagem; 

•••• Mostrar que a escola deve proporcionar ambientes de construção dos seus conhecimentos;  

•••• Desenvolver no aluno a capacidade de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-

las; 

•••• Valorizar os trabalhos dos docentes como produtores, articuladores, planejadores das práticas 

educativas e como mediadores do conhecimento socialmente produzido; 

•••• Adotar como diretrizes gerais e orientadoras da proposta curricular, as premissas: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser; 

•••• Contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano para a 

realização de atividades nos três domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade 

produtiva e a experiência subjetiva; 

•••• Reorganizar a composição curricular em áreas de conhecimento a fim de facilitar atividades 

interdisciplinares e contextualizadas. 

 

Questão 5 

a) Espera-se que o candidato cite pelo menos duas disciplinas de Ensino Fundamental com 

justificativa. 

b) Espera-se que o candidato cite pelo menos quatro fases, sendo uma delas a avaliação. 

c) Espera-se que o candidato cite a evolução dos alunos em pelo menos três aspectos sócio-

afetivos, tais como: responsabilidade, auto-estima, integração com o grupo/turma, 

capacidade de trabalhar em equipe, administração do tempo (priorização, planejamento, 
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pontualidade, divisão e delegação de tarefas), criatividade, motivação, cooperação, 

colaboração, curiosidade. 

d) Espera-se que o candidato cite a evolução dos alunos em pelo menos três aspectos da 

aprendizagem, tais como: domínio dos conteúdos específicos envolvidos, aprendizagem das 

ferramentas computacionais, visão sistêmica dos problemas, generalização, contextualização, 

flexibilidade de pensamento, atenção, resolução de problemas, busca e seleção de 

informação, organização e auto-gestão da aprendizagem. 

 

Questão 6 

a) Ferramentas: chat com histórico, fórum, lista de discussão ou e-mail entre o grupo. Espera-

se que a justificativa do candidato evidencie seu conhecimento sobre as características 

técnicas e potencial pedagógico da ferramenta escolhida. 

b) Ferramentas: fotolog, blog, página web ou similares. Espera-se que a justificativa do 

candidato evidencie seu conhecimento sobre as características técnicas e potencial 

pedagógico da ferramenta escolhida. 

 

Questão 7 

Espera-se que o candidato aponte algumas formas de avaliação do processo de aprendizagem 

dos alunos levando em conta a interação entre eles (participação em fóruns e chats, upload de 

material, produção de texto de forma coletiva, etc.) e os instrumentos utilizados (visita aos 

fóruns, e chats, leitura dos logs, avaliação pelos pares, etc.) para auxiliar na elaboração da 

avaliação. 

 

Questão 8 

Espera-se que o candidato cite três razões, tais como: redução de custos operacionais, 

reaproveitamento de máquinas, economia com licenças de softwares, compatibilidade com as 

políticas de governo e identificação com a filosofia do software livre (liberdades). 

 

Questão 9 

a) Espera-se que o candidato cite pelo menos duas estratégias similares ou idênticas a: 

utilização do software livre nos laboratórios de Informática da Escola; debates sobre o tema; 
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enquetes para levantamento de usuários domésticos; pesquisa sobre custo de software e 

quantidade de empregos gerados; esclarecimento sobre as ligações entre pirataria, direito 

autoral e evasão de impostos; pesquisa de sites que disponibilizam softwares livres. 

b) Espera-se que o candidato cite pelo menos duas estratégias similares ou idênticas a: 

legalização das licenças dos softwares instalados, proibição de instalação de softwares 

proprietários sem licença, comparação entre os  custos de manutenção dos software 

proprietário e de migração para software livre, criação de um repositório de software livre. 

 

Questão 10 

Conformidade com a norma W3C, uso de leitores de tela, adoção de teclados virtuais, utilização 

de sintetizadores de voz, preparação de professores para a adoção desses softwares, utilização 

de impressora Braille. 

 

Questão 11 

O controle de conteúdo no computador pode ser feito através de: configuração do supervisor de 

conteúdo do browser/navegador; instalação de extensões/plug-in no browser/navegador; 

integração de sistemas de classificação às funcionalidades do navegador; configuração do 

sistema operacional; instalação de pacotes de segurança que disponibilizem essa função. 

 

Questão 12 

Causa: a fonte não está instalada no computador da escola. 

Solução: baixar a fonte da Internet e instalá-la. 

 

Questão 13 

a) 2,66 GHz – velocidade do processador; 

256Mb – quantidade de memória RAM; 

80Gb – capacidade do disco rígido. 

b) Significado – read and write (leitura e escrita). Na prática isso se refere a um gravador de 

CD, ou seja, um periférico que lê e grava em CD. 

c) Sim/Provavelmente. A caixa de som, o leitor/gravador de CD e a webcam indicam a 

existência de hardware multimídia. 


