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Edital no 001/2009

Caderno  
de Prova 2
(  ) Prova de questões objetivas

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova.
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

faltam folhas e a sequência de 40 questões está correta. �
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. 
O gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://educapmf.fepese.ufsc.br

Atenção!

O candidato é responsável pela conferência dos dados do seu  �
cartão resposta e sua correspondência com o caderno de prova.

Para cada questão são apresentadas 5 proposições, identificadas  �
pelos números 01, 02, 04, 08, 16, das quais pelo menos uma de-
verá ser verdadeira. A resposta correta será a soma dos números 
correspondentes a todas as proposições verdadeiras e será um 
número entre 01 e 31, incluindo esses valores.

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

Não destaque folhas da prova. �

Auxiliar de Ensino de  
Tecnologia Educacional
Dia: 8 de novembro de 2009 • Horário: das 14 às 17 h (18 h*) 
Duração: 3 horas (4 horas*), incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

* para os candidatos inscritos em dois cargos.
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Para a implementação do Programa Nacional de 42. 
tecnologia educacional (ProInfo), cabe aos estados, 
distrito Federal e Municípios:

01. Prover a infraestrutura adequada, serviços de 
manutenção e segurança para os ambientes tec-
nológicos destinados às escolas e aos Núcleos de 
tecnologia educacional.

02. viabilizar e incentivar as capacitações dos profes-
sores e outros agentes educacionais para utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e 
Comunicação.

04. assegurar os recursos humanos e as condições 
necessárias ao trabalho dos Núcleos de tecnologia 
educacional no desenvolvimento e acompanha-
mento das ações de capacitação nas escolas.

08. disponibilizar conteúdos educacionais, soluções e 
sistemas de informações.

16. assegurar suporte técnico e manutenção dos equi-
pamentos dos laboratórios Proinfo, findo o prazo 
de garantia da empresa fornecedora.

23  01 + 02 + 04 + 16

o Programa Nacional de tecnologia educacional 41. 
(ProInfo), executado no âmbito do Ministério da educação, 
promove o uso pedagógico das tecnologias de informação 
e comunicação nas redes públicas de educação básica.

são objetivos do Proinfo:

01. Promover o uso pedagógico das tecnologias de 
informação e comunicação nas escolas de educa-
ção básica das redes públicas de ensino urbanas e 
rurais.

02. Fomentar a melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem com o uso das tecnologias de infor-
mação e comunicação.

04. Promover a capacitação dos agentes educacionais 
envolvidos nas ações do Programa e fomen-
tar a produção nacional de conteúdos digitais 
educacionais.

08. Contribuir com a inclusão digital por meio da 
ampliação do acesso a computadores, da conexão 
à rede mundial de computadores e de outras 
tecnologias digitais, beneficiando a comunidade 
escolar e a população próxima às escolas.

16. Contribuir para a preparação dos jovens e adultos 
para o mercado de trabalho por meio do uso das 
tecnologias de informação e comunicação.

31  01 + 02 + 04 + 08 + 16

Conhecimentos Específicos (20 questões)
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segundo valente (2005), 45. o conhecimento é o que cada 
indivíduo constroi como produto do processamento, da inter-
pretação, da compreensão da informação. É o significado que 
atribuímos e representamos em nossa mente sobre a nossa 
realidade.

diante dessa afirmação, é papel do(a) educador(a):

01. estabelecer uma prática baseada no movimento 
articulado entre a transmissão de informação e a 
construção de conhecimento.

02. Focar sua prática na transmissão de informa-
ção, possibilitando que o aluno construa seu 
conhecimento.

04. saber intervir no processo de aprendizagem do 
estudante, para que ele seja capaz de transformar 
as informações (transmitidas e/ou pesquisadas) 
em conhecimento.

08. apresentar aos alunos situações-problema, pro-
jetos e/ou outras atividades que envolvam ações 
reflexivas.

16. Criar ambientes de aprendizagem para que o 
aluno possa interagir com uma variedade de situ-
ações e problemas.

29  01 + 04 + 08 + 16

interface é um termo que na informática e na ciber-46. 
cultura ganha o sentido de dispositivo para encontro de 
duas ou mais faces em atitude comunicacional, dialógica 
ou polifônica. Como ambientes ou espaços de encontro, 
propiciam a criação de comunidades virtuais de aprendiza-
gem. o(a) professor(a) pode lançar mão dessas interfaces 
para a co-criação da comunicação e da aprendizagem pre-
sencial e on-line.

a partir dessa afirmação, assinale a(s) alternativa(s) que 
corresponde(m) a interfaces on line conhecida(s):

01. Chat
02. Fórum
04. Lista
08. blog
16. site

31  01 + 02 + 04 + 08 + 16

o 43. Programa Nacional de Formação Continuada em 
Tecnologia Educacional – Proinfo Integrado, instituído em 
12 de dezembro de 2007, por meio do decreto no 6.300, 
congrega um conjunto de processos formativos, com 
objetivo principal de inserir as tecnologias da informação 
e comunicação (tiCs) nas escolas públicas brasileiras, 
visando principalmente:

01. Possibilitar aos alunos das escolas de educação 
básica cursos de introdução à informática.

02. Promover a inclusão digital dos professores e 
gestores escolares das escolas públicas de educação 
básica.

04. dinamizar e qualificar os processos de ensino e de 
aprendizagem com vistas à melhoria da qualidade 
da educação básica.

08. instalar ambientes tecnológicos nas escolas 
(laboratórios de informática com computadores, 
impressoras e outros equipamentos e acesso à 
internet banda larga).

16. Promover a integração das escolas públicas de 
educação básica por meio de recursos on line.

06  02 + 04 

software livre não é software gratuito. Pode até ser 44. 
gratuito também, mas não é isso que o caracteriza. o que 
caracteriza um software livre é a liberdade que seu usuário 
tem de usá-lo, modificá-lo, etc.

assinale a(s) alternativa(s) que corresponde(m) aos tipos 
de liberdade para os usuários do software definidos pela 
Free software Foundation:

01. Para executar o programa, para qualquer 
propósito.

02. de estudar como o programa funciona, e adap-
tá-lo às suas necessidades. 

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

08. Para ser dono de um programa que desenvolveu 
ou alterou.

16. de modificar o programa e liberar essas modi-
ficações, de modo que toda a comunidade se 
beneficie. 

23  01 + 02 + 04 + 16
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a pedagogia de projetos, embora constitua um novo 49. 
desafio para o professor(a), pode viabilizar ao estudante 
um modo de aprender baseado na integração entre conteú-
dos das várias áreas do conhecimento, bem como entre 
diversas mídias (computador, televisão, livros) disponíveis 
no contexto da escola.

sendo assim, o(a) professor(a) precisa considerar no traba-
lho pedagógico com os projetos:

01. as possibilidades de desenvolvimento dos 
estudantes.

02. os conteúdos centrais a serem trabalhados em 
cada série.

04. as dinâmicas sociais do contexto em que atua. 
08. as possibilidades de sua mediação pedagógica.
16. o procedimento linear e gradual da pedagogia de 

projetos.

13  01 + 04 + 08 

a televisão e o vídeo são ótimos recursos para mobi-50. 
lizar os estudantes em torno de problemáticas, quando a 
intenção é despertar-lhes o interesse para iniciar estudos 
sobre determinados temas ou trazer novas perspectivas 
para investigações em andamento.

assim, sobre a organização do planejamento utilizando 
essas mídias, é fundamental:

01. buscar temas que se articulam com os conceitos 
envolvidos nos projetos em desenvolvimento.

02. selecionar temas significativos para os estudos em 
andamento, aprofundando a compreensão sobre 
eles.

04. estabelecer articulações com informações sobre o 
tema provenientes de outras mídias.

08. desenvolver representações diversas que entrela-
çam forma e conteúdo dessas mídias nos significa-
dos que os estudantes atribuem aos temas.

16. organizar como produto final desse trabalho 
a produção de audiovisuais como forma de 
avaliação.

15  01 + 02 + 04 + 08 

o profissional formado no 47. ProInfo Integrado deverá 
ser capaz de perceber o papel das tecnologias de informa-
ção e comunicação nos setores da cultura contemporânea e 
de situar sua importância para a educação.

Como condição necessária para isso, o professor(a) deve:

01. Conhecer diferentes mídias que se valem da tec-
nologia digital.

02. identificar novas linguagens trazidas por essas 
mídias e compreender o respectivo potencial para 
o ensino e a aprendizagem, situando-as no con-
texto da escola em que atua.

04. ser capaz de planejar situações de ensino focadas 
na aprendizagem dos estudantes, usando dife-
rentes tecnologias que os levem à construção de 
conhecimento.

08. Perceber-se como sujeito ético e comprometido 
com a qualidade da escola e com a educação dos 
cidadãos brasileiros.

16. organizar atividades que desenvolvam a criativi-
dade, o trabalho colaborativo e que resultem efeti-
vamente no desenvolvimento dos conhecimentos 
e habilidades esperados em cada série.

15  01 + 02 + 04 + 08 

a Mídia-educação é importante por:48. 

01. Favorecer o conhecimento dos softwares educa-
cionais que têm como tema a cidadania.

02. Proporcionar, através da aquisição do conheci-
mento, o conhecimento das leis, das instituições 
e da realidade cultural, social e econômica que 
vivemos.

04. Facilitar o desenvolvimento do papel de cidadão, 
através da realização de projetos coletivos.

08. Promover atividades buscando extrair de cada 
disciplina os conteúdos ligados ao tema cidadania.

16. Contribuir com a aquisição da competência ética 
e relacional, visando ser solidário e estar aberto à 
diferença.

22  02 + 04 + 16
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o departamento de Mídia e Conhecimento (dMC) 52. 
da Prefeitura Municipal de Florianópolis tem como mis-
são: implementar a Política de inserção das Tecnologias de 
Informação e Comunicação na Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (RME), visando o acesso e a produção crítica e 
criativa do conhecimento permeado pelas mídias.

(Projeto Político Pedagógico do dMC, 2006).

Levando em consideração essa missão, o dMC objetiva:

01. implementar nas instituições educativas bem 
como a atualizar e manter os equipamentos e o 
acervo.

02. Planejar com os(as) professores(as) de cada 
unidade o uso pedagógico da sala informatizada/
espaço Multimídia infantil, subsidiando o(a) 
professor(a) no seu fazer pedagógico.

04. Promover o Programa de Formação Continuada 
em Mídia-educação junto aos(às) professores(as) 
da rMe, possibilitando uma reflexão sobre o seu 
uso pedagógico.

08. organizar agenda de uso de todas as salas 
informatizadas/espaços Multimídia infantil com 
os(as) professores(as) e divulgar a mesma para 
toda a comunidade escolar.

16. assessorar técnica e pedagogicamente os(as) 
professores(as) quanto à inserção e ao uso dessa 
tecnologia.

21  01 + 04 + 16

Com o uso das tecnologias da informação e 51. 
Comunicação (tiC), o ato de ler se transforma historica-
mente (Kenski, 2001). Não se trata da mesma leitura reali-
zada no espaço linear do material impresso.

assim, a leitura no computador é:

01. baseada em indexações, conexões entre idéias 
e conceitos articulados por meio de links que 
conectam informações.

02. realizada sob diferentes formas que são represen-
tadas por palavras, páginas, imagens, animações, 
gráficos, sons, clipes de vídeo, etc.

04. Feita de modo singular, ao interligar as infor-
mações segundo seus interesses e necessidades 
momentâneos, navegando e construindo suas 
próprias sequências e rotas.

08. realizada de forma estática e linear de cami-
nho único, com início, meio e fim fixados 
previamente.

16. Facilitadora para o estabelecimento de ligações e 
associações que permitem ao leitor interagir com 
o texto, assumindo um papel ativo e tornando-se 
co-autor do hipertexto.

23  01 + 02 + 04 + 16
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o(a) professor(a) precisa hoje adquirir a competên-54. 
cia da gestão dos tempos à distância combinados com o 
presencial, pois as tecnologias o(a) ajudam em cada etapa 
dessa nova forma de atuar como mediadores.

sendo assim, as tecnologias podem ser utilizadas para:

01. Motivar os estudantes através de e-mail, blog, 
chat e outros.

02. orientar os estudantes na pesquisa (portais, sites 
de busca, pesquisa online, webquest).

04. disponibilizar textos, vídeos, indicar referências. 
08. realizar pesquisas e projetos colaborativos através 

de blogs, podcasts (programas digitais de áudio e/
ou vídeo), fóruns, wikis.

16. avaliar o processo de aprendizagem utilizando 
portfólio digital, blog e outros.

31  01 + 02 + 04 + 08 + 16

a proposta do 55. ProInfo Integrado reconhece caracterís-
ticas da sociedade atual que afetam os ambientes de educa-
ção e trabalho. os computadores começam a se fazer pre-
sentes em todos os lugares e, junto às novas possibilidades 
de comunicação, interação e informação advindas com a 
internet, provocando transformações cada vez mais visíveis 
em nossas vidas. assim, o ProInfo Integrado: 

01. reduz o uso do computador a processos mera-
mente operativos, embora reconheça que dominá-
los é etapa necessária para a construção de esque-
mas mentais que facilitem seu uso.

02. Propõe e estimula o professor e o gestor escolar 
a refletirem sobre o porquê e o para quê utilizar 
essas tecnologias.

04. oferece os instrumentos tecnológicos como 
meios para desenvolver atividades significativas e 
refletir sobre diversos temas que fazem parte de 
sua prática docente.

08. valoriza a prática como momento único de 
construção de conhecimento por meio de 
experimentação.

16. apresenta os processos formativos voltados para o 
uso das tiC em situações contextualizadas e reais.

22  02 + 04 + 16

Conforme o documento 53. Indagações sobre currículo: 
currículo e desenvolvimento humano (MeC, 2007): O ser 
humano aprende somente as formas de ação que existirem em 
seu meio, assim como ele aprende somente a língua ou as lín-
guas que aí forem faladas. As estratégias de ação e os padrões 
de interação entre as pessoas são definidos pelas práticas cultu-
rais. Isto significa que a cultura é constitutiva dos processos de 
desenvolvimento e de aprendizagem.

sobre esse assunto, é correto afirmar que:

01. o desenvolvimento tecnológico e o processo de 
globalização da informação, por meio da imagem, 
modificaram os processos de desenvolvimento 
cultural por introduzirem novas formas de 
mediação.

02. os conteúdos escolhidos para o currículo não 
têm um papel decisivo na formação, já que o 
importante é o contato com as novas tecnologias.

04. as novas gerações desenvolvem-se com diferenças 
importantes em relação às gerações precedentes 
como, por exemplo, por meio da interação com a 
informática.

08. as atividades para conduzirem às aprendizagens 
não precisam estar adequadas às estratégias de 
desenvolvimento próprias de cada idade, somente 
devem levar em conta a presença de novos ele-
mentos imagéticos e cinestésicos.

16. Novos instrumentos culturais levam a novos 
caminhos de desenvolvimento. o computador 
modificou as formas de lidar com as informações, 
provocando mudanças nos caminhos da memória. 

21  01 + 04 + 16
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Leia o texto abaixo:57. 

A tecnologia não será suficiente para democratizar e reconstruir 
adequadamente a educação. A tecnologia sozinha não melhora 
necessariamente o ensino e aprendizagem e, com certeza, não 
trará a superação das agudas divisões sócio-econômicas.

(Kellner, 2003)

Com base no fragmento acima, é correto afirmar:

01. sem recursos apropriados e práticas educativas 
corretas, a tecnologia pode ser um obstáculo.

02. a formação dos(as) professores(as) para o uso das 
tiC’s na educação é fundamental.

04. as tecnologias devem ser o fim e não o meio do 
processo educacional.

08. a tecnologia pode até aumentar em vez de 
suplantar as divisões existentes de poder, capital e 
riqueza.

16. a tecnologia deve ser usada em processos mera-
mente operativos.

11  01 + 02 + 08 

Cibercultura quer dizer modos de vida e de compor-58. 
tamentos assimilados e transmitidos na vivência histórica e 
cotidiana marcada pelas tecnologias informáticas, mediando 
a comunicação e a informação via internet. a contribuição 
da educação para a inclusão do aprendiz na cibercultura 
exige um aprendizado prévio da parte do(a) professor(a).

Nesse sentido, cabe ao professor(a):

01. Perceber que transitamos da mídia clássica para a 
mídia online.

02. Considerar o hipertexto próprio da tecnologia 
digital.

04. Compreender a interatividade enquanto 
mudança fundamental do esquema clássico da 
comunicação.

08. Conceber que a mediação na cibercultura é 
definida pela centralidade da emissão, como nas 
mídias tradicionais.

16. Potencializar a comunicação e a aprendizagem 
utilizando interfaces da internet.

23  01 + 02 + 04 + 16

o Curso de introdução à educação digital do 56. ProInfo 
Integrado pretende contribuir para a inclusão digital dos 
profissionais da educação, não apenas instrumentalizan-
do-os para a utilização significativa de recursos de com-
putadores (sistema operacional Linux educacional e sof-
twares livres) e da internet, mas também refletindo sobre 
o impacto dessas tecnologias nos diversos aspectos da vida, 
da sociedade e de sua prática pedagógica.

Cabe aos formadores do Programa: 

01. Fazer as adaptações necessárias ao plano de 
trabalho específico a cada turma e ao perfil dos 
cursistas.

02. realizar as dinâmicas e práticas envolvidas nos 
cursos.

04. estabelecer formas de acompanhamento e orien-
tação acadêmica dos cursos.

08. orientar o eventual uso do ambiente virtual de 
aprendizagem, caso a escola possua conexão com 
a internet.

16. Fazer a manutenção dos equipamentos da sala 
informatizada.

15  01 + 02 + 04 + 08 
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os blogs são páginas pessoais, em formato de diários, 59. 
atualizadas a qualquer momento. assim, no contexto 
educacional, o blog pode ser utilizado para:

01. Criar um excelente canal de comunicação com 
os estudantes, pois pode-se trocar idéias em um 
meio conhecido por eles.

02. ampliar a aula, pois aquilo que não foi debatido 
no tempo da escola pode ser explorado com 
maior profundidade em outro tempo e espaço.

04. registrar os conhecimentos adquiridos pela 
turma durante os projetos de estudo, além de 
acompanhar e orientar as pesquisas dos alunos.

08. verificar projetos de trabalho de outros colegas, 
para reproduzir exatamente a mesma experiência 
na sua turma.

16. Controlar a vida pessoal dos alunos, observando 
seus blogs pessoais.

07  01 + 02 + 04 

o conceito de 60. Webquest foi criado em 1995 por 
bernie dodge, professor estadual da Califórnia (eua), 
tendo como proposta metodológica o uso da internet de 
forma criativa. a Webquest é uma atividade investigativa 
onde as informações com as quais os alunos interagem 
provêm da internet.

sobre a Webquest, podemos dizer que:

01. Pode ser curta, levando poucas aulas para ser 
explorada pelos estudantes ou longa, levando 
mais de uma semana para ser explorada.

02. seus recursos, também chamados de fontes, só 
podem ser livros, vídeos e mesmo pessoas a 
entrevistar.

04. Garante o acesso à informação autêntica e atuali-
zada e promove uma aprendizagem cooperativa.

08. É constituída de apenas três sessões: tarefa, pro-
cesso e avaliação, sendo de fácil elaboração.

16. oportuniza para que os professores, de forma 
concreta, se vejam como autores da sua obra e 
atuem como tal.

21  01 + 04 + 16
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