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PROVA ESCRITA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

PRIMEIRA PARTE – QUESTÕES OBJETIVAS (100 pontos) 

 

1ª QUESTÃO 

 

Correlacione cada software proprietário a um correspondente de código aberto (open source), 

de mesma funcionalidade ou similar. 

 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Microsoft Excel 

4. Microsoft Publisher 

5. Outlook 

6. CorelDRAW 

7. Photoshop 

(    ) LibreOffice Impress 

(    ) Inkscape 

(    ) LibreOffice Calc 

(    ) Gimp 

(    ) Thunderbird 

(    ) LibreOffice Writer 

(    ) Scribus 
 

 

A sequência correta é 

a) 3 – 5 – 2 – 7 – 6 – 4 – 1  

b) 4 – 7 – 3 – 6 – 5 – 2 – 1  

c) 2 – 6 – 3 – 7 – 5 – 1 – 4 

d) 2 – 7 – 4 – 5 – 6 – 1 – 3 

 

 

2ª QUESTÃO 
 

Um marco na história da informática educativa no Brasil foi o I Seminário Nacional de 

Informática Educacional, em agosto de 1981, organizado por uma equipe intersetorial 

representada por integrantes da Secretaria Especial de Informática (SEI), do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).  

 

A respeito desse Seminário, é correto afirmar que 

a) promoveu o I Concurso Nacional de Software Educacional. 

b) foi o primeiro fórum brasileiro a ressaltar a importância de se pesquisar o uso do 

computador como ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem. 

c) destacou a importância da informática educacional brasileira seguir os padrões 

internacionais de controle e qualidade. 

d) a partir desse evento, foi criado o PROINFO, que introduziu a informática educativa na 

rede pública de ensino. 
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3ª QUESTÃO 
 

A cartilha SaferDic@s foi elaborada pela equipe Safernet Brasil “com o propósito de contribuir 

para a promoção da utilização da Internet de forma mais segura e ética.” Para o combate aos 

crimes digitais, a sugestão oferecida pela cartilha é a denúncia que pode ser feita pelo portal 

www.denunciar.org.br ou pelo endereço www.mpf.gov.br . 
 

Os significados específicos, respectivamente, das extensões desses domínios são  

a) instituições de caráter comercial e organizações federais sem fins lucrativos. 

b) órgãos do governo estadual e órgãos do governo federal. 

c) instituições não governamentais sem fins lucrativos e instituições do governo federal. 

d) órgãos do governo federal e organizações sem fins lucrativos. 

 

4ª QUESTÃO 
 

Os Sistemas de Gerenciamento da Aprendizagem (SGAs ou LMS, em inglês) se destacam pelo 

seu caráter sistêmico e integrador. Agregam, em uma mesma plataforma, ferramentas com 

diferentes funcionalidades e, por isso, favorecem a criação de ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVAs). 

 

Sobre os Sistemas de Gerenciamento da Aprendizagem, é CORRETO afirmar que 

a) permitem o acesso seguro aos ambientes, mediante o uso de senha com um perfil padrão 

de usuário. 

b) apresentam ferramentas administrativas que permitem o gerenciamento de todos os 

registros. 

c) disponibilizam tanto ferramentas de comunicação síncrona (como fóruns de discussão) 

como ferramentas de comunicação assíncrona (como chats).  

d) disponibilizam diferentes recursos para o desenvolvimento e armazenamento de 

conteúdos, mas não incluem ferramentas de autoria e escrita colaborativa. 

 

5ª QUESTÃO 
 

O ensino híbrido é a convergência entre o presencial e o virtual na educação. Assim, 

podemos utilizar o que há de melhor em cada uma dessas modalidades de ensino (ROMERO, 

2010). 

 

Quanto ao ensino híbrido, é correto afirmar que 

a) a legislação em vigor permite o ensino a distância na educação básica sem restrições. 

b) temos nos ambientes virtuais de aprendizagem a exclusividade para a realização de uma 

educação a distância de qualidade. 

c) o processo de avaliação deve ser feito apenas de forma presencial, uma vez que, se 

realizado a distância, sua eficácia fica comprometida. 

d) com a alteração do conceito de presencialidade, promovido pelas tecnologias digitais de 

comunicação, a aula passa a existir em um tempo e espaço cada vez mais flexíveis. 

http://www.denunciar.org.br/
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6ª QUESTÃO 
 

O desenvolvimento tecnológico permitiu o surgimento da Web 2.0, na qual todos podem ser 

produtores e consumidores de conteúdo. Com relação às ferramentas da Web 2.0, é correto 

afirmar que   

a) a computação em nuvem é uma tendência integrante da Web 2.0 de se armazenar todo 

tipo de dados de usuários em servidores online, possibilitando o compartilhamento de tal 

conteúdo com outros usuários. 

b) repositórios de vídeos como o YouTube e o Vimeo permitem que qualquer usuário 

compartilhe vídeos em formato digital, não havendo nenhuma restrição quanto ao direito 

autoral e ao direito de imagem. 

c) blogs, fotologs e microblogs são espaços na internet criados apenas por usuários que 

detêm conhecimentos técnicos especializados a respeito da construção de páginas, 

facilitando o compartilhamento de arquivos em nuvem. 

d) as wikis são formadas por muitas páginas interligadas e cada uma delas pode ser visitada 

e editada por qualquer pessoa. No entanto, cada página só pode ser editada por um único 

usuário por vez, inviabilizando a escrita colaborativa e a coconstrução. 

 

7ª QUESTÃO 
 

Os Objetos de Aprendizagem (OA) são ferramentas de aprendizagem e instrução, podendo 

ser utilizados para o ensino de diversos conteúdos e revisões de conceitos.  
 

Entre as características dos Objetos de Aprendizagem relacionadas abaixo, assinale a que 

está descrita corretamente. 

a) interoperabilidade – adaptável a qualquer ambiente de ensino. 

b) acessibilidade – acessível facilmente via internet para ser usado em diversos locais.  

c) durabilidade – possibilidade de continuar a ser usado, mas apenas na plataforma para qual 

foi criado. 

d) reusabilidade – reutilizável diversas vezes, mas somente no mesmo contexto de 

aprendizagem. 

 

8ª QUESTÃO 
 

Do início da internet comercial, em meados dos anos 1990, até hoje verificamos uma grande 

evolução. Nesse caminho fluido de transformações, Tim O’Reilly (in GABRIEL, 2013) classificou-

as em três ondas. 
 

Com relação às três ondas, assinale a alternativa correta. 

a) A Web 1.0 é chamada de computação nas nuvens. 

b) As redes sociais estão muito presentes na Web 1.0. 

c) A Web 2.0 foi predominante até a última década do século XX. 

d) A Web 3.0 é também conhecida como web semântica ou internet das coisas. 
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 9ª QUESTÃO 

 

 A disseminação da tecnologia da informação traz um modelo de desenvolvimento de 

software colaborativo em que o conhecimento pode ser compartilhado por usuários em todo o 

mundo – o chamado Software Livre ou Open Source – através do direito de acessar os códigos 

fontes, efetuar modificações e redistribuí-los, obtendo-se uma tecnologia mais estruturada e 

desenvolvida.  

 De acordo com a definição da Free Software Foundation (FSF, 2012), o “Software Livre” 

está vinculado à existência simultânea de algumas liberdades básicas para os usuários / 

desenvolvedores do software. 

 O acesso ao código-fonte é um pré-requisito de liberdade 

a) de beneficiar uma comunidade escolar. 

b) de adaptar o programa às suas necessidades. 

c) de executar o programa para qualquer propósito. 

d) de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo. 

 

10ª QUESTÃO 
 

Segundo Freitas (2010, p. 348), “hoje, o aluno traz para a escola o que descobriu em suas 

navegações de internauta e está disposto a discutir com seus colegas e com o professor. Ele não 

vê mais o professor como um transmissor ou a principal fonte de conhecimento”, mas espera que 

ele desempenhe um novo papel como educador. O docente que incorpore em sua prática 

pedagógica o uso de tecnologias precisa desempenhar a função de  

a) “orientador do conhecimento”, já que ele é visto como “instrutor acadêmico”. 

b) “facilitador” da aprendizagem, aquele que seleciona e organiza as atividades de modo que 

os alunos possam construir conhecimento por descoberta. 

c) “mentor intelectual”, um modelo a ser seguido, aquele capaz de transmitir aos seus alunos 

todo o conhecimento adquirido. 

d) “mediador”, aquele que medeia não apenas a relação aluno-conhecimento, mas, 

principalmente, as interações entre os alunos e a relação dos alunos com a tecnologia. 
 

11ª QUESTÃO 
 

Tendo em vista a necessidade de inserção da tecnologia na prática docente em âmbito 

mundial, a Unesco (2008), por meio do Projeto Padrões de Competência em TIC para Professores 

(ICT-CST), apresenta uma descrição detalhada das habilidades específicas a serem adquiridas 

pelo professor. 

Com relação a esse projeto, é correto afirmar que 

a) de forma geral, o projeto combina habilidades em TIC com inovações em pedagogia, 

currículo e organização escolar. 

b) as habilidades docentes propostas pelo projeto encontram-se apenas em um nível de 

conhecimento: o tecnológico. 

c) o projeto está pautado em duas abordagens complementares entre si: alfabetização 

tecnológica e aprofundamento do conhecimento.  

d) a principal crítica feita ao projeto se deve ao fato de ele não considerar, como componente 

do sistema educacional, o desenvolvimento profissional do professor. 
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 12ª QUESTÃO 

 

A utilização de games na escola e no ambiente corporativo vem crescendo bastante, segundo 

Mattar (2010).  

 

Quanto ao aprendizado baseado no uso de games, é INCORRETO dizer que 

a) o conhecimento não é compartilhado, o individualismo é o foco. 

b) o desenvolvimento de habilidades metalinguísticas é favorecido. 

c) o professor é ao mesmo tempo orientador e parceiro no percurso. 

d) o brincar com múltiplas identidades é uma possibilidade constante. 

 

13ª QUESTÃO 
 

O letramento digital compreende a multiplicidade de práticas sociais de leitura e escrita em 

ambiente digital (LIMA; SOUZA, 2015); práticas essas que pressupõem o uso de diversos gêneros 

textuais emergentes da tecnologia digital. Sobre esses gêneros, é correto afirmar que  

a) os textos passam a incluir cada vez mais elementos não verbais (multissemióticos como 

imagens, animações, arquivos de áudio, vídeos) que exigem competências e habilidades 

diversas de produção e recepção textual. 

b) em certos casos, os gêneros digitais parecem projeções ou “transmutações” de outros com 

suas contrapartes prévias. Dessa forma, o e-mail e o chat corresponderiam a uma carta 

pessoal ou bilhete e o blog a um diário pessoal. 

c) a aproximação da escola com o letramento digital deve ser feita, exclusivamente, a partir 

da disciplina de Língua Portuguesa. Nas demais disciplinas, o trabalho de letramento deve 

se limitar aos textos acadêmicos e científicos. 

d) não é papel de a escola trabalhar os novos gêneros que emergem no meio digital porque 

eles ainda não se consolidaram como tal. É necessário um maior distanciamento temporal 

até que cada um desses gêneros tenha suas características consagradas e possam, 

então, ser trabalhados em sala de aula. 

 

14ª QUESTÃO 
 

Correlacione cada ferramenta de comunicação à sua classificação correspondente: 
 

1. Comunicação assíncrona  

 2. Comunicação síncrona 

 

(   ) fórum 

(   ) chat 

(   ) videoconferência 

(   ) lista de discussão 

(   ) correio eletrônico 
 

A sequência correta é: 

a) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 2 – 1 – 2 – 2 – 1  

c) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 

d) 1 – 2 – 1 – 1 – 2 
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 15ª QUESTÃO 

Segundo Prado (2005, p.15), “o trabalho por projeto potencializa a integração de diferentes 

áreas de conhecimento, assim como a integração de várias mídias e recursos, os quais permitem 

ao aluno expressar seu pensamento por meio de diferentes linguagens e formas de 

representação”. Mais do que uma nova forma de ensino, o trabalho com projetos precisa se 

constituir como uma nova postura pedagógica.  
 

Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela em que o aspecto destacado diverge da 

organização do currículo escolar por projetos de trabalho. 

a) Problematização – Os conteúdos passam a ser organizados em torno de problemas ou 

hipóteses que facilitem aos alunos a construção do conhecimento.  

b) Autoria - Um dos pressupostos básicos do trabalho com projetos é a autoria do aluno, seja 

ela individual, em dupla ou coletiva. Ele se torna, então, sujeito ativo no processo ensino-

aprendizagem. 

c) Multivocalidade – Todo projeto precisa incorporar as diferentes vozes dos sujeitos nele 

envolvidos. Busca-se estabelecer conexões entre vários pontos de vista, contemplando, 

assim, uma pluralidade de dimensões. 

d) Competitividade – Os alunos precisam desde cedo se preparar para a vida fora da 

escola, totalmente competitiva. Dessa forma, as atividades desenvolvidas devem ajudar 

cada aluno a cumprir sua missão com mais êxito do que os demais colegas de turma. 
 

 

16ª QUESTÃO 
 

Em 2012, o projeto Horizon.br procurou explorar as tecnologias emergentes e prever o seu 

impacto potencial no contexto do Ensino Fundamental e Médio Brasileiro para o período de 2012 

a 2017. Nesse sentido, um grupo de especialistas selecionou tecnologias a serem observadas nos 

cinco anos subsequentes.  
 

Considerando os conceitos de Inteligência coletiva, conteúdo livre e ambientes colaborativos, 

assinale a alternativa que relaciona corretamente os conceitos às tecnologias desenvolvidas. 

 

 Inteligência coletiva Conteúdo livre Ambientes colaborativos 
    

a) Redes Sociais;  

Blogs e wikis 

Google Apps;  

Wikipédia 

RIVED - Rede Interativa Virtual 

de Educação;  

Domínio Público 
 

   

b) Khan Academy;  

Blogs e wikis 

RIVED - Rede Interativa Virtual 

de Educação;  

Domínio Público 

Google Apps,  

PLEs (da sigla em inglês – 

Ambientes pessoais de 

aprendizagem) 
 

   

c) 
RIVED - Rede Interativa 

Virtual de Educação; 

Google Apps 

Redes Sociais;  

PLEs (da sigla em inglês – 

Ambientes pessoais de 

aprendizagem) 

Khan Academy; 

Wikipédia 

 
   

d) 
Khan Academy; 

 Wikipédia 

RIVED - Rede Interativa Virtual 

de Educação;  

Domínio Público 

Redes Sociais;  

Blogs e wikis 
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17ª QUESTÃO 
 

Leia o trecho a seguir: 
 

 “Incorporar as tecnologias de informação – TI à prática pedagógica é um desafio com que a 

educação se depara. Houve um momento no qual se considerou que bastaria disponibilizar 

equipamentos nas instituições educacionais e estaria garantido o seu uso por professores e 

alunos. Somente quando os computadores começaram a chegar nas instituições é que se 

evidenciou a importância de investir na preparação dos professores para tal uso” 

(ALMEIDA,2002). 
 

Segundo Almeida, sobre a incorporação das Tecnologias de Informação na escola, é possível 

afirmar que 

a) a formação dos professores deixa de ser essencial para resolver o problema. 

b) a formação deve abranger unicamente os gestores, educadores e funcionários. 

c) o acesso à tecnologia de informação é condição indispensável, mas não suficiente.  

d) a formação docente deve se dar no ambiente computacional sem se estender para toda a 

escola.  

 

18ª QUESTÃO 
 

“O ciberespaço também é um espaço público que reflete a diversidade e complexidade da 

sociedade, tanto nas qualidades quanto na possibilidade de atos ilegais” (SAFERNET BRASIL). 

Em virtude disso, são necessárias atividades pedagógicas que visem à conscientização dos 

alunos sobre o uso responsável dos recursos da internet. Dentro dessa temática, o sexting é um 

fenômeno crescente. Sobre esse fenômeno é correto afirmar que  

a) é uma prática que envolve o uso de tecnologias de informação e comunicação para 

constranger, humilhar e maltratar o outro de forma contínua. 

b) ocorre quando os dados pessoais como senha, perfil, comunidade, avatar, personagem ou 

e-mail de um usuário são tomados e/ou utilizados sem a sua autorização ou 

consentimento. 

c) é uma prática recente na qual adolescentes e jovens usam seus celulares, câmeras 

fotográficas, contas de e-mail, salas de bate-papo e sites de relacionamento para produzir 

e enviar fotos sensuais de seu corpo.  

d) muitas crianças e adolescentes são vítimas dessa prática ao receberem mensagens no 

celular, e-mails, recados no blog ou nas redes sociais com convites para encontros, 

imagens de sexo ou conteúdos impróprios para a idade. 

 

19ª QUESTÃO 
 

 Assinale a alternativa na qual estão presentes apenas softwares utilitários 

a) Sistemas operacionais e programas antispam 

b) Programas antivírus e programas antispam 

c) Pacotes de escritório e ferramentas de georreferenciamento. 

d) Programas antivírus e ferramentas de georreferenciamento. 
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 20ª QUESTÃO 

 

No site do “Projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas” foi publicada, em 04 de outubro de 

2016, a seguinte informação: 
 

“O livro 'O Pequeno Príncipe', do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, já está 

disponível gratuitamente com diversos formatos e recursos de acessibilidade. O conteúdo é 

gratuito e de livre acesso. Assista ao final deste texto”. 

(Disponível em: <http://acessibilidadeembibliotecas.culturadigital.br/>. Acesso em 9 out. 2016). 
 

A obra disponível em formato de vídeo conta, portanto, com diferentes recursos de 

acessibilidade, cada um deles voltado para uma necessidade específica. Assinale a alternativa em 

que os recursos correspondem corretamente à necessidade específica. 

a) Cegueira – áudio e textos com contraste. 

b) Surdez – textos ampliados com contraste. 

c) Baixa visão - tradução e interpretação em Libras. 

d) Cegueira - sintetizador de voz e audiodescrição das imagens. 

 

21ª QUESTÃO 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica preconizam “novas formas de 

organização dos componentes curriculares dispondo-os em eixos temáticos”, a articulação entre 

uma base comum e uma parte diversificada e a realização de atividades que permitam “o 

entrelaçamento entre trabalho, ciência, tecnologia, cultura e arte” (BRASIL, 2013). Nesse sentido, 

no que tange o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs), as Diretrizes 

Curriculares preveem que 

a) se ofereça aos professores formação adequada para o uso das TICs. 

b) a oferta de atividades de educação a distância ocorra de forma integrante no Ensino 

Médio. 

c) seja assegurada a provisão de recursos midiáticos atualizados a pelo menos 50% dos 

alunos. 

d) as TICs perpassem transversalmente a proposta curricular, desde o Ensino Fundamental 

até o Ensino Médio. 
 

22ª QUESTÃO 
 

O Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, em seu artigo 30, determina que a 

educação a distância só poderá ser ofertada na educação básica de forma complementar à 

aprendizagem presencial e em situações emergenciais. 
 

Identifique, dentre as situações a seguir, aquela em que o referido decreto não se aplica.  

a) Cidadãos que estejam em situação de cárcere. 

b) Cidadãos com taxa de distorção idade-série superior a quatro anos. 

c) Cidadãos que estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial 

ou que sejam portadores de necessidades especiais e requeiram serviços especializados de 

atendimento. 

d) Cidadãos que  vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento 

escolar presencial ou que compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, 

incluindo missões localizadas em regiões de fronteira. 

http://acessibilidadeembibliotecas.culturadigital.br/
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23ª QUESTÃO 
 

Conforme Schirmer et al. (2007, p.31), “tecnologia assistiva é uma expressão utilizada para 

identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar 

habilidades funcionais de pessoas com deficiências e, consequentemente, promover vida 

independente e inclusão”  (apud GIROTO; POKER; OMOTE, 2012, p.15). Dessa forma, “as TIC 

[tecnologias de informação e comunicação] tornaram-se um elemento imprescindível para a 

implementação de um sistema educacional inclusivo” (Ibidem, p. 17).  

Dentro dessa temática, é correto afirmar que  

a) a disponibilização de ferramentas adequadas às necessidades de cada aluno depende 

exclusivamente da aquisição de recursos de tecnologia assistiva pelos gestores 

educacionais.  

b) as TICs apresentam-se como promissoras para a implementação e consolidação de um 

sistema educacional inclusivo por facilitarem o acesso de pessoas com necessidades 

especiais às informações e ao conhecimento em geral. 

c) embora os professores em serviço não tenham tido em sua formação inicial disciplinas 

voltadas para a incorporação de TICs na prática pedagógica, atualmente todos os cursos 

de licenciatura já preveem essa formação, inclusive com o foco nas tecnologias assistivas. 

d) a legislação brasileira prevê que a Educação Especial seja ofertada apenas no Ensino 

Fundamental por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que disponibiliza 

recursos, serviços e estratégias para os alunos com deficiência, transtornos ou altas 

habilidades.  

 

24ª QUESTÃO 
 

Conforme pesquisa realizada pelo NMC Horizon Project (2012), verificaram-se tendências-

chave que estariam afetando a prática do ensino e do aprendizado nas escolas. Portanto, é 

necessário adequar as novas formas de utilização das tecnologias emergentes ao contexto escolar.  
 

De acordo com a pesquisa citada, é correto afirmar que 

a) as escolas devem valorizar exclusivamente o aprendizado formal.  

b) a incorporação de experiências da vida real ao aprendizado sempre acontece e é 

valorizada. 

c) a simples utilização de recursos tecnológicos não é suficiente, sendo necessária a 

modificação das práticas pedagógicas. 

d) muitas atividades relacionadas ao aprendizado e ensino ocorrem fora das salas de aula e, 

assim, são parte integrante das métricas de ensino tradicionais. 
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25ª QUESTÃO 
 

“A UNESCO acredita que as tecnologias móveis podem ampliar e enriquecer oportunidades 

educacionais para estudantes em diversos ambientes” (WEST; VOSLOO, 2014). Em função disso, 

foram criadas, em 2014, as Diretrizes de Políticas para a Aprendizagem Móvel. Elas visam a 

orientar os formuladores de políticas públicas sobre a definição e uso das tecnologias móveis 

como ferramentas de ensino. Na contramão das orientações da Unesco, em alguns estados 

brasileiros, o uso de celulares em sala de aula foi proibido por lei (Decreto 52.625/2008 em SP e 

Lei 5222/08 no RJ, por exemplo).  
 

Dentre as diretrizes da Unesco listadas a seguir, assinale aquela que questiona essa 

proibição de uso de celulares em sala de aula. 

a) Promover o uso seguro, responsável e saudável das tecnologias móveis. 

b) Criar e aperfeiçoar conteúdos educacionais para uso em aparelhos móveis. 

c) Formar professores para o uso pedagógico de tecnologias e dispositivos móveis. 

d) Ampliar e melhorar as opções de conectividade, assegurando também a equidade.  
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PROVA ESCRITA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 

 

1ª QUESTÃO 

 

Valor total da questão: 25 pontos  

 

Um grupo de professores do Ensino Médio deseja fazer uso de ferramentas da web 2.0 de 

forma a expandir e complementar o tempo de sala de aula presencial. Eles desejam: 

 estabelecer uma forma de comunicação assíncrona para o envio de diferentes 

mensagens aos alunos; 

 disponibilizar material didático (apresentações, sugestões de vídeos, sites, 

exercícios complementares); 

 promover a interação e viabilizar a escrita colaborativa entre os alunos. 

 

Que ferramenta e/ou plataforma você, como professor de Informática Educativa, poderia 

sugerir aos demais docentes para cada uma das demandas apresentadas? Detalhe o uso de cada 

uma delas, em até 25 linhas. 

 

1  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  
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20  

  

  

  

  

25  

 

2ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos  

 

Leia a tirinha a seguir 

 

Tirinha produzida com a ferramenta Pixton. Texto adaptado de Prensky (2010, p.285). 

 

Prensky (2010) afirma que por meio dos games as crianças são levadas a tomar decisões: 

“contanto que as decisões não sejam muito difíceis, nem muito fáceis, as crianças gostam de 

tomá-las.” Para o autor, um bom game está vinculado a dois princípios:  

 Primeiro princípio: em vez de dar preferência ao simples cumprimento do conteúdo, sua 

prioridade deve ser envolver os alunos; 

 Segundo princípio: aumentar a frequência de tomada de decisões durante a aula.  

 

Considere os “dois princípios por trás de um bom game” para planejar uma atividade com o 

uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Lembre-se de especificar o ano 

de escolaridade para a qual você está planejando, apresentar os objetivos e a metodologia, em 

até 30 linhas. 
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1  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

 

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

20  

  

  

  

  

25  

  

  

  

  

30  
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 3ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos  
 

Durante as Olimpíadas e Paralimpíadas ocorridas no Rio de Janeiro no ano de 2016, o tema da 

mobilidade urbana foi uma constante.  

Tendo em vista a perspectiva de trabalho com a narrativa transmídia, apresente uma proposta de 

projeto em que cada grupo de uma mesma turma fique responsável pela produção de objetos digitais 

dentro de uma mídia diferente, mas que possam dialogar entre si a partir do tema proposto. Não 

esqueça de definir o título do projeto, o ano de escolaridade, as disciplinas envolvidas, as mídias 

trabalhadas (pelo menos três) e a metodologia de trabalho utilizada, em até 25 linhas. 

1  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

15  

  

  

  

  

20  

  

  

  

  

25  
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4ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 

Valor do item a: 05 pontos 

Valor do item b: 20 pontos 
 

Os dispositivos móveis, especialmente os smartphones, são muito utilizados pelos estudantes 

brasileiros, por isso a escola vem tentando sistematizar seu uso pedagógico, mas, para Rosa 

(2015), “as políticas de TIC na educação são parciais e genéricas, caracterizadas por um 

desenvolvimento casual e experimental, e que não consideram integralmente os pilares que 

devem estruturar uma ação de aprendizagem móvel”. 

(ROSA, Fernanda R. Aprendizagem móvel no Brasil: gestão e implementação das políticas atuais e perspectivas 

futuras. São Paulo: Zinnerama, 2015) 
 

A Unesco elaborou diretrizes para a aprendizagem móvel a fim de ampliar e enriquecer as 

oportunidades dos estudantes em diversos ambientes.  
 

De acordo com a Unesco,  

a) defina aprendizagem móvel. 

1  

  

  

  

5  

 

b) escreva dois benefícios particulares da aprendizagem móvel e duas diretrizes de políticas 

para a aprendizagem móvel. 

1  

  

  

  

5  

  

  

  

  

10  
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