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PROVA ESCRITA 

 

 

Instruções (leia atentamente): 

1. A prova é composta por 21 (vinte e uma) questões objetivas; 

2. Não amasse, não rasure e não dobre as folhas da prova; 

3. Cada questão possui somente uma alternativa correta; 

4. Transcreva as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS a caneta de tinta azul ou 

preta. No caso de rasuras a questão será desconsiderada; 

5. Não destaque nenhuma folha da prova (com exceção da folha do gabarito); 

6. A última folha da prova é o seu gabarito que poderá ser destacado e levado para casa 

para posterior conferência. 

 

 

 

Espaço reservado para a comissão de avaliação: 

Número de questões respondidas 

corretamente: 
Total de pontos obtidos: 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

Dados do Candidato 

Nome Completo:  

Número de Inscrição:  

CPF:  

 

RESPOSTAS 

Questões 
Alternativas 

A B C D 

1 X    

2   X  

3  X   

4   X  

5    X 

6  X   

7    X 

8 X    

9   X  

10   X  

11    X 

12    X 

13 X    

14  X   

15   X  

16 X    

17    X 

18  X   

19 X    

20    X 

21  X   
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CADERNO DE QUESTÕES 
 
01) De acordo com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 2015 (Balanço 

das Atividades Estruturantes 2011), a área de Tecnologias da Informação e Comunicação pode 

ser vista como a combinação dos setores: 

I. software 

II. hardware e sistemas 

III. semicondutores e microeletrônica 

IV. infraestrutura de TI.  

 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e IV. 

c) I e II. 

d) I e IV. 

 

02) Segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), de forma geral, os 

indicadores e os estudos sobre a sociedade da informação apontam que em termos do acesso à 

Internet e dos serviços de banda larga (principais serviços de TICs) observa-se que: 

 

a) Há uma diminuição das diferenças entre os países com acesso em alta velocidade, com 
grande capacidade e com qualidade (caso da maioria dos países com alta renda) e aqueles 
com acesso em menor velocidade, capacidade e qualidade, como no caso de muitos países 
de baixa renda. 

b) Há um crescente aumento da renda dos países com acesso em alta velocidade, com grande 
capacidade e com qualidade (caso da maioria dos países com baixa renda) e uma diminuição 
da diferença daqueles com acesso em menor velocidade, capacidade e qualidade.  

c) Há um crescente gap entre os países com acesso em alta velocidade, com grande 
capacidade e com qualidade (caso da maioria dos países com alta renda) e aqueles com 
acesso em menor velocidade, capacidade e qualidade, como no caso de muitos países de 
baixa renda.  

d) Nenhuma alternativa anterior está correta. 
 

03) O reconhecimento do enorme potencial que as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC’s) têm como ferramentas para a construção social do conhecimento e para a aprendizagem 

compartilhada e autônoma permite constatar o que, nos sistemas educativos à altura das 

demandas da sociedade? 

 

a) A integração das Tecnologias da informação e Comunicação que vai além da presença de 
ferramentas tecnológicas no espaço escolar ou do uso didático-pedagógico pelo professor. 

b) A importância de uma nova cultura, a digital, e o desenvolvimento de uma nova sociedade 
baseada na informação e no conhecimento. 

c) A relação do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação como ferramenta de apoio 
aos sistemas educativos. 

d) A oportunidade de aplicar as Tecnologias da informação e Comunicação atendendo assim 
uma sociedade sem conhecimento da cultura digital. 
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04) Segundo o NMC Horizon Project, a tendência para o conteúdo aberto reflete uma mudança 

crescente na forma como acadêmicos de muitas partes do mundo estão a conceitualizar a 

educação numa perspectiva que dá prioridade ao processo de aprendizagem relativamente à 

informação transmitida nos cursos. Em relação a afirmação, assinale  a única  alternativa 

incorreta. 

 

a) A adoção de conteúdos abertos está relacionada com uma mudança cultural, não 
tecnológica.  

b) O conteúdo aberto abarca não apenas o intercâmbio de informação, mas também o 
intercâmbio de práticas pedagógicas e experiências.  

c) Parte do atrativo do conteúdo aberto também constitui uma resposta aos baixos custos de 
publicação e o aumento de recursos educativos em algumas regiões, bem como uma 
alternativa rentável aos livros de texto e outros materiais. 

d) Parte do atrativo do conteúdo aberto também constitui uma resposta aos crescentes custos 
de publicação e à falta de recursos educativos em algumas regiões, bem como uma 
alternativa rentável aos livros de texto e outros materiais.    

 
05) O papel desempenhado pela CT&I na competitividade entre nações não se limita a esfera 

econômica. Sendo a inovação e o conhecimento os motores da política de desenvolvimento, e 

essencial que a disseminação de novos conhecimentos e novas tecnologias e métodos sejam 

capazes de ampliar o acesso da população a novos bens e serviços, e que gerem melhorias 

concretas para a coletividade, assim diminuindo as desigualdades sociais existentes. Como se 

conceituam o conjunto de tecnologias voltadas para o enfrentamento desses desafios? 

 

a) Tecnologias Cooperativas. 

b) Tecnologias Sustentáveis. 

c) Tecnologias Inovadoras. 

d) Tecnologias Assistivas. 

 

06) De acordo com OCDE (2010), a distribuição dos principais atores globais de TICs pelas regiões 

do planeta se alterou significativamente entre os anos de 2000 e 2009. Assinale a única resposta 

correta: 

 

a) O fato que chama mais atenção é o aumento da participação do Norte da Europa como 

origem de empresas globais de TICs, o que pode ser observado pelo aumento da receita das 

empresas locais e do emprego. 

b) O fato que chama mais atenção é o aumento da participação da Ásia como origem de 
empresas globais de TICs, o que pode ser observado pelo aumento da receita das empresas 
locais e do emprego. 

c) O fato que chama mais atenção é a diminuição da participação dos Estados Unidos como 
origem de empresas globais de TICs, o que pode ser observado pelo aumento da receita das 
empresas locais e do emprego. 

d) Nenhuma alternativa anterior está correta. 
 
 

07)  Visando reproduzir, para os demais setores produtivos, o sucesso do modelo de pesquisa, 

desenvolvimento e disseminação de tecnologias e inovações do setor agroindustrial do país, está 
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sendo estruturada, em âmbito nacional, uma nova organização que tem como objetivo principal a 

ampliação da articulação entre universidades, centros de pesquisa e empresas no 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras, com ênfase na fase final do desenvolvimento de 

produtos, em atividades como escalonamento, prova de conceito e planta demonstração. Que 

organização é essa? 

 

a) Instituto de Tecnologia Industrial. 

b) Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 

c) Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 

d) Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. 

 

08)  O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação vem ampliando sistematicamente, sua 

complexidade institucional para atender aos novos desafios colocados pela dinâmica do ambiente 

das organizações que operam no segmento. Novos programas e instrumentos de apoio estão 

sendo criados para disponibilizar às Instituições de Ciência e Tecnologia – ICT’s e empresas 

publicas e privadas modelos adequados de financiamentos às suas políticas e projetos de 

Ciência, Tecnologia e Inovação-C,T&I.  Nesse contexto, que organização vem assumindo o papel 

de principal agência de financiamento ao conjunto de atividades desde a pesquisa básica ao 

lançamento de novos produtos e processos.  

 

a) Financiadora de Estudos e Projetos. 

b) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

c) Agência Brasileira de Cooperação. 

d) Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. 

 

09) A aprendizagem com base em jogos refere-se à integração de jogos digitais e ao uso de 

estratégias de aprendizagem com base em jogos nas experiências educativas. Sobre a 

relevância deste assunto, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Os jogos são ambientes altamente imersivos e interativos nos quais os estudantes se sentem 

motivados a experimentar e aprender. 

b) A perda do medo de errar favorece o desenvolvimento de competências baseadas na análise, 

o pensamento estratégico, a resolução de problemas e a colaboração. 

c) Este tema tem sido foco de considerável atenção ao longo da última década, à medida que 
os jogos demonstram ser ferramentas de aprendizagem que trazem prejuízos para o 
desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

d) A estratégia de aprendizagem com base em jogos pode ser utilizada em diversos ambientes 

educativos e de formação para promover a aprendizagem centrada no utilizador, 

contextualizada e significativa. 

 

10) O processo de incubação é um dos mais eficazes mecanismos de formação de empresas 

competitivas e por isso, vencedoras em seus ambientes de negócio. De acordo com estatísticas 

americanas e europeias, a taxa de mortalidade de empresas que passam pelo processo de 

incubação é reduzida de 70% para 20%, detectado entre empresas nascidas fora do ambiente de 

incubadoras. No Brasil, a criação do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e 

Parques Tecnológicos – PNI apresenta-se como uma importante iniciativa para estimular 
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iniciativas de instalação e consolidação de incubadoras e parques nas várias unidades da 

Federação para promoção do desenvolvimento tecnológico e da inovação nas micro e pequenas 

empresas de forma consistente e duradoura. Que organização é responsável por promover 

pesquisas e dados sobre os habitats da inovação, reunindo os parques tecnológicos e 

incubadores instalados no país? 

 

a) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 

b) Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação /MCTI. 

c) Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. 
d) Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. 

 
11) Considerando o projeto de Indicadores Qualitativos de Integração das TICs na Escola, indique a 

alternava correta: 

 

a) O projeto se divide em duas etapas sendo a primeira voltada a definição da matriz de 

avaliação e a segunda envolve a construção dos instrumentos, definição da metodologia de 

coleta, análise dos dados e aplicação de um piloto, em que a consolidação da metodologia de 

pesquisa ficará para elaboração futura. 

b) A etapa de definição da matriz de avaliação envolve uma estrutura de integração formada 

pelas dimensões de Políticas Públicas e Escola. 

c) A dimensão Escola é composta pelos indicadores de disponibilidade de TIC, organização da 

escola para uso das TIC, formação dos educadores para uso das TICs e alocação dos 

estudantes no mercado de trabalho. 

d) O projeto se divide em três etapas sendo a primeira voltada a definição da matriz de 

avaliação, a segunda envolve a construção dos instrumentos, definição da metodologia de 

coleta, análise dos dados e aplicação de um piloto e, por último, a consolidação da 

metodologia de pesquisa. 

 

12) Considerando os relatórios IB Educação Superior 2012-2017 e NMC Horizon Report 2012 sobre 

os desafios na adoção das TIC, indique a alternativa correta: 

 

a) É necessário mudar as estruturas institucionais convergentes de acordo com modelos da 

sociedade do conhecimento. 

b) Os critérios de avaliação atrasam o aparecimento de novas formas de autoria, publicação e 

investigação acadêmica. 

c) A alfabetização digital é chave em todas as disciplinas e profissões, pelo que é necessário 

promovê-la a partir de qualquer programa educativo. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

13) Considerando as tendências internacionais das políticas de CT&I, em que o desenvolvimento 

econômico dos países está cada vez mais centrado na inovação e no desenvolvimento científico 

e tecnológico, indique a alternativa correta: 

 

a) Existe uma preocupação crescente com a sustentabilidade no seu sentido mais amplo, bem 

como nas estratégias nacionais de pesquisa e de inovação. 
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b) As necessidades sociais e de infraestrutura, tais como água, saúde, educação, transporte e 

energia possui ênfase especial em economias consolidadas. 

c) Para atender a inovação futura, o ressurgimento da ciência aplicada é considerado como alta 

prioridade das políticas de CT&I. 

d) Existe um esforço crescente para focalizar o fomento à CT&I em fases bem específicas da 

cadeia de valor da inovação. 

 

14) Levando em consideração as ferramentas desenvolvidas pela União Internacional das 

Telecomunicações (UIT) para monitorar as tendências e comparar mudanças na evolução das 

TICs nos diferentes países, indique a alternativa correta: 

 

a) O Índice de Desenvolvimento de TICs (IDI) objetiva exclusivamente apurar o nível de 

maturidade tecnológica de determinado país. 

b) O Índice de Desenvolvimento de TICs (IDI) é um índice composto, que agrega onze 

indicadores para fornecer uma medida que possa ser usada para monitorar e comparar o 

desenvolvimento em TICs entre vários países. 

c) O Índice de Desenvolvimento de TICs (IDI) possui dois sub-índices, dividido em sub-índice de 

acesso e sub-índice de uso. 

d) O Índice de preço da cesta de serviços de TICs (IPB) foi elaborado visando permitir a 

consideração somente do preço dos bens e serviços de TICs, uma vez que este é 

determinante para a quantidade de usuários e frequência de utilização das TICs. 

 

15) Nos dias atuais os governos vêm usando as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) 

para melhorar as suas estratégias de comunicação, para se comunicar diretamente com a 

população, buscam também agir como usuários modelos, de maneira a contribuir para melhorar a 

sua infraestrutura de comunicação. Qual ferramenta é a mais utilizada neste processo: 

 

a) Disponibilização de acesso à Internet através de órgão públicos, como exemplo, instalação 
de cidades digitais. 

b) Disponibilização de informações via dispositivos móveis celulares, tablets, através de serviços 
de mensagens curtas “SMS”. 

c) Disponibilização de portais de Internet centralizados e interativos. 
d) Disponibilização do PNBL (Plano Nacional de Banda Larga) que tem por objetivo “massificar 

o acesso à Internet em banda larga no Brasil para os cidadãos, instituições do governo, 
entidades da sociedade civil e empresas, de modo a promover oportunidades, desconcentrar 
renda e incorporar os cidadãos hoje excluídos desse serviço”. 

 
16) É evidente o impacto potencial que as TICs têm provocado na economia e na sociedade como 

um todo. Embora alguns trabalhos busquem medir o impacto das TICs em termos do aumento de 

produtividade das economias, tais análises apresentam dificuldades relacionadas à real 

mensuração dos efeitos das TICs. Estas dificuldades estão relacionadas aos seguintes fatores, 

exceto:  

a) O índice de participação das importações e exportações de bens e serviços de TICs no total 

das importações e exportações. 

b) As TICs possibilitam o desenvolvimento de inovações que muitas vezes estão ligadas a 

mudanças organizacionais. 
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c) Deve considerar não somente os investimentos realizados diretamente em TICs, mas 

também as inovações complementares e os ativos intangíveis gerados a partir da introdução 

de tais tecnologias. 

d) Da importância crescente dos ativos intangíveis necessários para lidar com tais tecnologias, 

como por exemplo, o conhecimento. 

 

17) O Brasil é o País com a maior diversidade biológica do planeta, abrigando cerca de 13% de toda 

biodiversidade mundial conhecida e quatro dos biomas com maior biodiversidade (Amazônia, 

Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal), além de ocupar posição privilegiada no mundo, em relação a 

disponibilidade de recursos hídricos, com aproximadamente 12% da disponibilidade mundial. 

Além dos bens de uso direto, a biodiversidade tem forte relação com a prestação de serviços 

ambientais — proteção aos solos e as bacias hidrográficas, polinização, dispersão de sementes, 

distribuição de chuvas, sequestro de carbono, manutenção dos processos ecológicos e a 

contribuição para manutenção das condições climáticas do Planeta. Com isso a estratégia de 

C,T&I para a área de Biodiversidade e Ecossistemas da ênfase ao desenvolvimento cientifico e 

tecnológico, a inovação com base na biodiversidade, a gestão da informação e disponibilização 

publica de dados e capacitação de recursos humanos e de instituições, e tem como objetivo 

ampliar o conhecimento cientifico sobre os ecossistemas brasileiros e a biodiversidade associada 

e apoiar o desenvolvimento tecnológico e inovação para agregação de valor aos bens e serviços 

provenientes desse recurso natural. Sabendo-se disso, assinale somente uma das alterativas que 

não é a correta e não faz parte das principais estratégias de investimento para a Biodiversidade: 

 

a) Mitigação e adaptação a impactos de mudanças ambientais regionais e globais. 
b) Apoio a construção de banco nacional de genoma, em parceria do MCTI com a Embrapa. 
c) Criação de Parques Cientifico-Tecnológicos para aproveitamento econômico da diversidade 

biológica brasileira. 
d) Desenvolvimento de novas tecnologias para a diversificação de fontes de matéria prima na 

produção de biodiesel. 
 

18) No âmbito educativo, as aplicações móveis ganharam popularidade; prova disso é a 

consideração por parte do Conselho Assessor de que o horizonte de adoção desta tecnologia é 

imediato. O otimismo da previsão contrasta com a falta de estratégias pedagógicas adaptadas à 

ergonomia e às funcionalidades dos equipamentos, o que constitui um desafio para a implantação 

desta tecnologia. Assinale a alternativa incorreta, em relação a relevância para a docência, a 

aprendizagem, a investigação ou a gestão da informação: 

 

a) O acesso à informação em qualquer momento e lugar permite uma experiência de 
aprendizagem flexível e personalizada, na qual o contexto adquire importância. 

b) O acesso a documentos e a aplicações on-line confere uma maior flexibilidade a estudantes e 
professores, ao permitir-lhes criar e editar materiais, bem como consultar e rever informação 
quando e onde precisarem. 

c) O desenvolvimento do m-learning implica o aparecimento de novos modelos e metodologias 
de apresentação dos conteúdos de aprendizagem. 

d) Os dispositivos móveis propiciam o aparecimento de novas dinâmicas de interação entre 
docentes e estudantes e favorecem o desenvolvimento de práticas colaborativas.  
 

19) Segundo publicado na Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 2015 

(Balanço das Atividades Estruturantes 2011),a estimativa de recursos leva em conta as atividades 
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de C,T&I conduzidas com recursos federais, de empresas estatais federais e das fundações 

estaduais de amparo a pesquisa (FAPs), no âmbito dos eixos de sustentação e dos programas 

prioritários da ENCTI, bem como no âmbito dos programas complementares. Assim, são 

considerados Eixos de sustentação da ENCTI: 

I. Promoção da Inovação. 

II. Novo padrão de financiamento do desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

III. Formação e capacitação de recursos humanos. 

IV. C,T&I para o Desenvolvimento Social. 

 

a) I, II e III. 

b) I, II, III e IV. 

c) I e II. 

d) I, III e IV. 

 

20) Segundo o Relatório de Acompanhamento Setorial da ABDI (Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial), as tecnologias de informação e comunicação congregam um amplo 

conjunto de setores e atividades econômicas que apresenta considerável diversidade e 

heterogeneidade, seja em termos da sua participação na produção e emprego, como em relação 

aos seus padrões de concorrência e dinâmica de inovação. No Brasil, são consideradas 

atividades e setores de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 16 diferentes setores, 

ligados tanto à indústria de transformação como às atividades de serviços. Quais das seguintes 

atividades, setores ou subsetores são considerados pertencentes ao conjunto das TICs? 

I. CNAE: 261 -  Fabricação de componentes eletrônicos; 
II. CNAE: 263- Fabricação de equipamentos de comunicação; 
III.  CNAE: 266 - Fabricação de aparelhos eletro médicos e eletro terapêuticos e 

equipamentos de irradiação; 
IV.  CNAE: 614 – Operadoras de televisão por assinatura; 
V.  CNAE: 620-Atividades dos serviços de tecnologia da informação; 
VI.  CNAE: 631- Tratamento de dados, hospedagem na Internet e outras atividades. 

 
a) I, II, V e VI. 

b) II, III, V e VI. 

c) I, II, IV, V e VI. 

d) Todas as atividades citadas. 

 
21) Segundo o relatório de acompanhamento setorial da ABDI (Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial) o setor que teve maior evolução salarial da área de TIC entre os 

anos 2006 e 2010 foi: 

 

a) Fabricação de mídias virgens, magnéticas e óticas. 

b) Atividades de telecomunicações por fio, sem fio e por satélite. 

c) Hospedagem na internet. 

d) Tratamentos de dados. 
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Esta folha pode ser destacada 
 
 

GABARITO 
 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A                      

B                      

C                      

D                      

 
 
Observação: Anote suas respostas no quadro acima para posterior conferência com o gabarito oficial 
que será publicado no site: www.ppgtic.ufsc.br. 
 

http://www.ppgtic.ufsc.br/

