ESTADO DO MARANHÃO
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR (EDITAL 01/2018)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
30

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (2ª ETAPA)
10 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursopacolumiar@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

TEXTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A rede mundial de computadores interligados – internet – é uma maneira muito eficiente
de se ter acesso a um grande número de informações de forma simultânea, dando oportunidade de
se interagir com outras pessoas e se debater sobre assuntos relevantes. A internet facilita a resolução
de problemas em comum sem que haja necessidade de sair de casa para reunir-se em um mesmo
lugar e hora, mas mesmo com essa vantagem ela não pode e não deve substituir o diálogo pessoal,
face a face.
A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem sempre é usada corretamente e acaba
trazendo consequências desagradáveis quando usada por pessoas inescrupulosas ou mal
intencionadas que provocam grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por isso é preciso
que se tenha responsabilidade para manipular uma ferramenta tão importante nos dias de hoje.
A cada dia que passa, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das
pessoas. Sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua ação no meio social vem
aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o número de famílias que possuem em suas
residências um computador. Esta ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo
jeito de aprender e ver o mundo.
Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados contextos: empresarial,
acadêmico, domiciliar; o computador veio para inovar e facilitar a vida das pessoas. Não se pode
mais fugir desta realidade tecnológica. E a educação não pode ficar para trás, vislumbrando
aprendizagem significativa por meio de tecnologias obsoletas.
Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na vida do
usuário.
Nas organizações não poderia ser diferente, toda empresa necessita ser informatizada para
se manter no mercado de trabalho e acompanhar as tecnologias, o computador veio para inovar e
facilitar a vida das empresas.
Atualmente nenhuma empresa pode ficar sem o auxílio da informática, é através dela, que
tudo é resolvido. O mundo está informatizado, a informática talvez seja a área que mais influenciou
o curso do século XX. Se hoje vivemos na Era da Informação, isto se deve ao avanço tecnológico
na transmissão de dados e às novas facilidades de comunicação, ambos impensáveis sem a evolução
dos computadores.
O fruto maior da informática em nossa sociedade é o de manter as pessoas devidamente
informadas, através de uma melhor comunicação, possibilitando assim, que elas decidam pelos seus
rumos e os de nossa civilização.
Existe informática em quase tudo que fazemos e em quase todos os produtos que
consumimos. É muito difícil pensar em mudanças, em transformações, inovações em uma empresa
sem que, em alguma parte do processo, a informática não esteja envolvida.
FONTE: http://simonecappellati.blogspot.com/
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QUESTÃO 01

Da leitura do texto, infere-se que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 05

Sobre os elementos linguísticos do texto, é CORRETO
afirmar:

A) há dificuldades de se estabelecer limites na internet.
B) na atualidade, torna-se impossível imaginar o mundo

A) Os conectores “que” e “que”, em “que provocam

sem Internet por sua abrangência em todos os

grandes estragos em empresa e na vida de pessoas, por

segmentos.

isso é preciso que se tenha responsabilidade” (L.9/10),

C) a importância do computador se sobrepõe à internet.
D) as informações cada vez mais transmitidas pela internet
exemplificam a segurança que ela representa.

são iguais do ponto de vista morfológico.
B) O predicado da oração “tudo é resolvido” (L.26) é
verbal.
C) A expressão “de computadores interligados” (L.1)

QUESTÃO 02

Entre as ideias que compõem o texto, existe uma relação
subjacente de causa e consequência no fragmento
transcrito em:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “Quando se aprende a lidar com o computador, novos
horizontes se abrem na vida do usuário.” (L.20/21).
C) “A cada dia que passa, a informática vem adquirindo
cada vez mais relevância na vida das pessoas.” (L.11/12).
D) “A internet é uma ferramenta maravilhosa, porém nem
sempre é usada corretamente” (L.7).
QUESTÃO 03

O termo “isto” (L.27) é referente a:
A) “a informática talvez seja a área que mais influenciou o
curso do século XX.” (L.26/27).
B) “O mundo está informatizado” (L.26).
C) “se deve ao avanço tecnológico” (L.27).
D) “Se hoje vivemos na Era da Informação” (L.27).
QUESTÃO 04

Sobre o termo transcrito, está CORRETO o que se afirma
em

funciona como complemento nominal.
D) A expressão conjuntiva “por isso” (L.9) tem valor
explicativo.
QUESTÃO 06

No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
está CORRETO o que se afirma em:
A) A expressão “necessidade” (L.4) mudará de função
sintática caso haja a substituição do verbo “haver” pela
forma verbal correlata “existir”.
B) Os vocábulos “se”, em “Quando se aprende a lidar
com o computador, novos horizontes se abrem na vida
do usuário.” (L.20/21), são iguais do ponto de vista da
articulação argumentativa, quanto à intenção
comunicativa do articulista.
C) Na oração “...porém nem sempre é
corretamente” (L.7) tem predicado nominal.

usada

D) Na palavra “Hoje” (L.16) não há ocorrência de dígrafo.
QUESTÃO 07

O verbo é uma importante marca linguística do discurso,
que expressa diferentes ideias e, através de suas flexões,
informa voz, pessoa, modo, tempo e número em que está
sendo usado, além de outra categoria: aspecto.
A partir dessa informação, está CORRETO o que se afirma
sobre a forma verbal transcrita em:

A) “ou” (L.8) indica alternância excludente.

A) “poderia ser” (L.22) indica a incerteza de um fato
passado.

B) “como” (L.12) exprime ideia de conformidade.

B) “seja” (L.26) expressa um fato incerto no presente.

C) “quase” (L.33) indica aproximação.

C) “vem adquirindo”
momentânea.

D) “uma”, em “inovações em uma empresa” (L.34),
individualiza o termo “empresa”.
CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)

(L.11)

expressa

uma

ação

D) “haja” (L.4) indica um fato certo no presente.
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QUESTÃO 08

Leia:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 12

O termo “obsoletas” (L.19) significa:

I - “...A internet é uma ferramenta maravilhosa, (L. 7)
II - porém nem sempre é usada corretamente”. (L.7).

A) “Precisas.”
B) “modernas”.

Em relação ao item I, o segundo fragmento expressa uma

C) “defasadas”.

ideia de:

D) “Comuns”.

A) Adição.
B) Conclusão.
C) Explicação.
D) Ressalva.
QUESTÃO 09

Com referência ao texto, é CORRETO afirmar:
A) Os termos “lhes” (L.14) e “em um mesmo lugar”
(L.4/5) completam o sentido de um verbo.
B) O vocábulo “informática” (L.33) exerce função sintática
de objeto direto.
C) A expressão “que passa” (L.11) tem valor enfático,
podendo ser retirada da frase sem que ela sofra
alteração de natureza sintática.
D) O pronome “toda” (L.22) individualiza o substantivo
com o qual de relaciona.

QUESTÃO 13

Exerce a mesma função sintática que o termo “das pessoas”
(L.11/12) a expressão:
A) “de problemas” (L.4).
B) “de famílias” (L.13).
C) “de tecnologias obsoletas” (L.19).
D) “de dados” (L.28).
QUESTÃO 14

Os grupos de letras encontrados na palavra “grande” (L.2)
são classificados como:
A) Encontro consonantal e dígrafo, respectivamente.
B) Dígrafo e encontro consonantal, respectivamente.
C) Apenas encontros consonantais
D) Apenas dígrafos

QUESTÃO 10

De acordo com texto:
A) “devidamente” (L.30) possui valor superlativo.
B) “para” (L.18) expressa finalidade.
C) “sobre” (L.3) tem valor de causa.
D) “por” (L.19) indica lugar.

QUESTÃO 15

Há dígrafo e ditongo, respectivamente, na alternativa:
A) “cresce” (L.13) e “dia” (L.11).
B) “empresas” (L.24) e “sociedade” (L.30).
C) “nossa” (L.30) e “tecnologias” (L.23).

QUESTÃO 11

D)

“mundo” (L.26) e “decidam” (L.31).

Há correspondência modo-temporal entre a forma verbal
simples “influenciou” (L.26) e a composta:
A) tivesse influenciado.
B) tinha influenciado.
C) teria influenciado.
D) tem influenciado.
CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20
QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

Sobre site de buscas na internet, utilizando a ferramenta de
pesquisa GOOGLE, julgue as afirmativas abaixo:

Considere o texto a seguir.

I.

“Programa similar ao worm e que possui mecanismos de

II.

III.

Para excluir palavras da pesquisa, coloque - antes de
uma palavra que você queira deixar de fora. Por
exemplo, Futebol –jogador.
Para pesquisar uma palavra ou frase exata, coloque o
trecho entre aspas. Por exemplo, “o maior time do
mundo”.
Para pesquisar em um site específico, coloque site:
antes
de
um
site
ou
domínio.
Por
exemplo, site:institutomachadodeassis.com.br

comunicação com o invasor que permitem que ele seja
remotamente controlado”
Trata-se de um:
A) Ransomware.
B) Rootkit.

Está CORRETO o que se afirma em:

C) Bot.

A) I e II, apenas.

D) Vírus.

B) II, apenas.
C) II e III, apenas.

QUESTÃO 20

D) I, II e III

A respeito das definições e características do hardware e do
QUESTÃO 17

software, analise as afirmações a seguir.

Em relação ao Word 2013 assinale o item INCORRETO:
A) A tecla F1 é usada para verificação de ortografia e
gramática.
B) No Word, você pode automatizar tarefas usadas com
frequência, criando e executando macros.
C) Para colocar bordas em uma página,
funcionalidade encontrada na guia DESIGN.

utilize

D) Você pode limpar facilmente toda a formatação
(como negrito, sublinhado, itálico, cores, sobrescrito,
subscrito e outros elementos) em seu texto e voltar
o texto para estilos de formatação padrão.
QUESTÃO 18

Em uma planilha elaborada no Microsoft Excel, na sua
configuração padrão, considere a seguinte fórmula, presente
na célula A1.
=MOD(7;3) + MÉDIA(1;2;3)^SOMA(2;3)

I.

O cache L1 é extremamente rápido, trabalhando
próximo à frequência nativa do processador.

II.

SETUP é um programa responsável pelo auto teste
feito sempre que ligamos o Micro.

III.

A RAM (Random Access Memory) é um tipo de
circuito eletrônico de memória que permite a leitura e
a escrita de dados.

Está CORRETO o que se afirma em:
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III

Qual será o resultado?
A) 243
B) 7777
C) 33
D) 0
CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 50
QUESTÃO 23

QUESTÃO 21

A respeito do processo de aprendizagem e da informação,
assinale a alternativa ERRADA.

O pensamento reflexivo se vincula eticamente à ação e
requer o exercício das seguintes capacidades, dentre outras:

A) Um dos grandes desafios contemporâneos é o

I. Estratégica, relacionada ao planejamento da ação, capaz
de prever o que é necessário para atingir os objetivos,
descrevendo o porquê, o para que, os meios, a forma e o
tempo necessário para obtenção dos objetivos.
II. Empírica, que permite elaborar um diagnóstico para
reconhecer, definir e delimitar um problema, abrangendo
as atividades de compilar dados, descrever situações,
processos, causas e efeitos a partir de dados objetivos e
subjetivos.
III. Prática, vinculada à forma de comunicar e partilhar as
ideias com os pares e com o público em geral.
IV. Comunicativa, relacionada à análise, à experiência, aos
fins e meios para obter um resultado satisfatório.

enfrentamento

da

expansão

descontrolada

da

informação, o sinal mais evidente da emergência de um
tipo de sociedade que parece conjugar a produção de
quantidades gigantescas de informação, a utilização
intensiva de tecnologias eletrônicas em rede e um
intenso processo de aprendizagem permanente.
B) As configurações, que relacionam a informação com a
geração de conhecimento, são as que melhor explicam
a sua natureza, em termos finalistas, pois não são
associadas ao desenvolvimento do indivíduo e a sua

A quantidade de itens CORRETOS é:

liberdade de decidir sozinho.
C) O conhecimento, por sua natureza complexa, pode
refletir

abordagens

diferentes,

dependendo

da

concepção epistemológica que o sustenta.
D) A informação representa um elemento exógeno que
corresponde à matéria-prima a ser transformada em
conhecimento

por

meio

da

interpretação

e

compreensão de cada indivíduo.
QUESTÃO 22

Para o behaviorismo, a aprendizagem:
A) É um processo de mudança comportamental que

A) 1.
B) 4.
C) 3.
D) 2.
QUESTÃO 24

Assinale a alternativa que apresenta uma atribuição do Tutor
de alunos.
A) Identificar

e

analisar

problemas

e

necessidades

materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicar os
processos básicos do serviço social e demais atividades
inerentes à especialidade.

resulta da interação do organismo com o meio,

B) Dirigir obras.

mediante estímulos adequados.

C) Participar de cursos de capacitação para tutor a

B) A aprendizagem não é condicionada pelos estímulos.

distância e de reuniões acadêmicas, quando solicitado

C) Segundo essa abordagem, a aprendizagem e o

pela coordenação, bem como estar presente às

pensamento são antagônicos entre si, um anulando o

reuniões com professores-formadores durante o

outro.

planejamento, oferta e encerramento das disciplinas.

D) O pensamento é, então, interpretado como um

D) Gerenciar unidades como bibliotecas, centros de

processo reflexivo que raramente produz alguma

documentação, centros de informação e correlatos,

mudança de insight.

além de redes e sistemas de informação.

CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)
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QUESTÃO 25

A respeito da origem da palavra tutor, marque a opção
CORRETA.
A) Etimologicamente, a palavra “tutor” tem sua origem no
latim tutore que significa guarda, protetor, defensor, ou
seja, aquele que exerce uma tutela, que ampara,
protege, defende.
B) A palavra tutor tem sua origem no século XIII e possui
diferentes significados de acordo com a área que está
sendo empregada.
C) Na educação, as primeiras referências ao termo “tutor”
surgem nas universidades do século XV.
D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 29

Para a gestão do aprendizado e a disponibilização de
materiais, um Ambiente Virtual de Aprendizagem deve
apresentar, dentre outras, algumas ferramentas como:
I. Apoio: como por exemplo, a ajuda online sobre o
ambiente.
II. Controle de tempo: feito através de algum meio explícito
de disponibilizar materiais e atividades em determinados
momentos do curso, por exemplo, o recurso calendário.
III. Administração: refere-se ao acompanhamento dos passos
do estudante dentro do ambiente, registrando seu

QUESTÃO 26

São considerados direitos sociais, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

transporte.
alimentação.
lazer.
liberdade.

QUESTÃO 27

A base dos Direitos Humanos é o princípio do(a):
A)
B)
C)
D)

cidadania.
livre arbítrio.
dignidade da pessoa humana.
não intervenção.

QUESTÃO 28

Marque a alternativa INCORRETA sobre os Ambientes
Virtuais de Aprendizagem – AVA.
A) O uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA
promovem a interação e o compartilhamento do
conhecimento.
B) A popularização da Internet, nos anos 1990, permitiu a
construção de Ambientes Virtuais de Aprendizagem
através dos quais a comunicação entre os participantes
pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora na
modalidade de um para um, um para muitos, muitos
para um e muitos para muitos.
C) O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é uma
plataforma, site ou ambiente na internet cujas
ferramentas e estratégias são elaboradas para propiciar
um processo de aprendizagem, através de trocas entre
os
participantes,
desestimulando
o
trabalho
cooperativo em ambiente virtual.
D) O advento da tecnologia em consonância com a
melhoria da sua oferta a todos, torna a aprendizagem
online um recurso tangível que está emoldurando um
novo conceito de aprender e ensinar.
CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)

progresso por meio das atividades e das páginas
consultadas.
IV. Controle de acesso: geralmente realizado através de
senha.
É verdadeiro o que se afirma em:
A) II e IV.
B) I e III.
C) I, II, III e IV.
D) I, II e III.
QUESTÃO 30

Dentro dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA, o
chat é:
A) Uma ferramenta de comunicação síncrona, em modo
texto, podendo ser coletiva ou individualizada,
permitindo que as discussões se deem de forma mais
interativa.
B) Uma tecnologia que permite fazer, de forma virtual,
reuniões, treinamentos, aulas, defesa de Tese,
conferências ou debates, com som e imagem em tempo
real; e com interatividade entre os participantes, via
internet ou outro link de comunicação de alto
desempenho.
C) Uma ferramenta que permite a discussão, pelos
integrantes, sobre um tema proposto de forma
assíncrona.
D) Uma tecnologia que auxilia o processo de discussão
através
do
direcionamento
automático
das
contribuições relativas a determinado assunto,
previamente sugerido, para a caixa de e-mail de todos
os inscritos na lista.
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QUESTÃO 31

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 34

Sobre a contribuição de Ambientes Virtuais de
Aprendizagem – AVA para a gestão do conhecimento e da
informação, assinale a opção verdadeira.

O jovem tem direito à participação social e política e na
formulação, execução e avaliação das Políticas Públicas de
Juventude. Entende-se por participação juvenil:

A) Na educação a distância, as ferramentas de
comunicação são adotadas com objetivo de facilitar o
processo de ensino-aprendizagem e estimular a
colaboração e interação entre os participantes de um
curso, habilitando-os para enfrentar a concorrência do
mercado de trabalho.

I. A inclusão do jovem nos espaços públicos e comunitários
a partir da sua concepção como pessoa ativa, livre,
responsável e digna de ocupar uma posição central nos
processos políticos e sociais.
II. O envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas
públicas que tenham por objetivo o próprio benefício, o
de suas comunidades, cidades, regiões e o do país.
III. A participação individual e coletiva do jovem em ações
que contemplem a defesa dos direitos da juventude ou
de temas voltados aos jovens.
IV. A efetiva exclusão dos jovens nos espaços públicos de
decisão com direito à voz e voto.

B) A EAD apresenta-se como um importante instrumento
de intercâmbio e articulação de conhecimento e
informações entre diferentes comunidades virtuais de
aprendizagem, o que, na prática, não tem grande
potencial pedagógico.
C) As ferramentas de comunicação em um Ambiente
Virtual de Aprendizagem dificultam o processo de
aprendizagem.
D) Nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, os tipos de
interação pressupõem a construção de uma realidade
isolada entre indivíduos com diferentes tipos de
conhecimento tácito e explícito.

A quantidade de assertivas CORRETAS é:
A) 4.
B) 3.
C) 2.
D) 1.

QUESTÃO 32
QUESTÃO 35

É função do Tutor de alunos:
A) Conhecer os materiais, procedimentos e recursos
tecnológicos a serem usados na disciplina; bem como
providenciar a organização dos recursos e atividades a
serem disponibilizados para os alunos no ambiente
Moodle, de acordo com o planejamento do formador.
B) Controlar a movimentação de veículos, fazendo os
registros, anotando o número da placa do veículo,
nome do motorista e horário.
C) Servir a merenda aos escolares.
D) Percorrer as dependências do estabelecimento de
saúde, abrindo e fechando janelas, portas e portões,
bem como ligando e desligando pontos de iluminação,
máquinas e aparelhos.
QUESTÃO 33

NÃO é considerado um princípio da tutoria:
A) Protocolos e combinados.
B) Customização.

A reflexão é a capacidade humana capaz de promover o
discernimento necessário do conhecimento, apoiando-se em
argumentos e conclusões próprias e compreendendo, dentre
outros:
I.
II.

III.

IV.

Uma atitude de dúvida e perplexidade diante de uma
situação cuja natureza real ainda não está determinada.
A tentativa inicial de interpretar as informações
disponíveis com potencial para produzir determinadas
consequências.
O levantamento meticuloso, com o exame, a
exploração e a análise das condições e circunstâncias
que possibilitem delimitar e esclarecer o problema.
A elaboração de uma hipótese a mais consistente e
precisa possível, de modo a abranger a maior
quantidade de fatos relativos ao problema.

É CORRETO o que se afirma em:
A) II, III e IV.
B) I, II, III e IV.

C) Transparência.

C) I, II e III.

D) Ausência de parceria.

D) I e IV.

CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)
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QUESTÃO 36

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 39

“O conjunto de faculdades e instituições que, em cada
momento histórico, concretizam as exigências de dignidade,
liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser
reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos
em nível nacional e internacional”.

Considerando que na Educação a distância professores e
cursistas encontram-se distantes geograficamente e
temporalmente, espera-se do professor-tutor ações e
atitudes que compreendam principalmente a mediação da
aprendizagem dos cursistas em todo seu processo
construtivo de conhecimento, como:

O texto acima refere-se ao conceito de:

I.
II.
III.
IV.

A) Direitos políticos.
B) Direitos sociais.
C) Direitos humanos.
D) Direitos civis.
QUESTÃO 37

As Políticas Públicas de Juventude são regidas pelos seguintes
princípios, dentre outros:

Relacionamento interpessoal.
Feedback.
Flexibilidade.
Mediação Pedagógica.

É CORRETO o que se afirma em:
A) III e IV.
B) I, II e III.
C) I, II, III e IV.
D) I e II.
QUESTÃO 40

I.
II.
III.
IV.

Respeito à identidade e à diversidade individual e
coletiva da juventude.
Promoção do bem-estar, da experimentação e do
desenvolvimento integral do jovem.
Valorização do diálogo e convívio do jovem com as
demais gerações.
Valorização e promoção da participação social e
política, de forma direta e por meio de suas
representações.

É CORRETO o que se afirma em:
A) I, II e III
B) I, II, III e IV
C) II, III e IV
D) I e IV
QUESTÃO 38

NÃO é considerada uma atividade desempenhada pelo
Tutor:
A) Estabelecer contato permanente com os alunos e
mediar as atividades discentes.
B) Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor
e os estudantes.
C) Acompanhar as atividades discentes, conforme o
cronograma do curso.
D) Dirigir administrativamente o estabelecimento de
ensino.
CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)

Castells destaca que, considerando as tecnologias, a
informação e o conhecimento, o que caracteriza a sociedade
da informação é, EXCETO:
A) As tecnologias de informação e comunicação não
interferem no ciclo informativo.
B) O monitoramento e avaliação do uso da informação.
C) O acesso às informações armazenadas em vários locais
de forma fácil.
D) O usuário da informação pode ser o produtor da
informação.
QUESTÃO 41

A respeito da Gestão da Informação nas organizações,
assinale a opção INCORRETA.
A) A informação é a base e a razão para um novo tipo de
gestão, em que no curto prazo se objetiva a passagem
do
binômio
capital/trabalho
pelo
binômio
informação/conhecimento como fatores determinantes
no sucesso empresarial.
B) A gestão da informação com qualidade não interfere no
processo produtivo da empresa.
C) Caminha-se para a sociedade do saber, onde o valor da
informação tende a suplantar a importância do capital,
pois a informação e o conhecimento são a chave da
produtividade e da competitividade.
D) A gestão de empresas coloca-se fundamentalmente em
informações, pois a eficácia dessa gestão é dependente
das informações que circundam a organização e,
principalmente, da definição das informações
necessárias para a gestão da organização.
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QUESTÃO 42

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 44

O saber básico de um docente inclui, dentre outros:

A criança e o adolescente em programa de acolhimento
institucional ou familiar poderão participar de programa de

I.

Conhecimento do conteúdo.

II.

Conhecimento pedagógico de tipo real, especialmente
no que diz respeito às estratégias e à organização da

I. O apadrinhamento consiste em estabelecer e
proporcionar à criança e ao adolescente vínculos
externos à instituição para fins de convivência familiar e
comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento
nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e
financeiro.
II. Pessoas jurídicas não podem apadrinhar criança ou
adolescente.
III. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados
pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser
executados por órgãos públicos ou por organizações da
sociedade civil.

classe.
III.

Conhecimento sobre os cntextos educacionais.

IV.

Conhecimento das finalidades, dos propósitos e dos

apadrinhamento. A respeito disso, observe os itens a seguir.

valores educativos e de suas raízes históricas e
filosóficas.
A quantidade de assertivas CORRETAS é:
A) 3.
B) 4.
C) 2.

É CORRETO o que se afirma em:

D) 1.
A) I.
QUESTÃO 43

B) I, II e III.

A respeito do Direito à Convivência Familiar e Comunitária
das crianças e adolescentes, assinale a opção
INCORRETA.
A) É direito da criança e do adolescente ser criado e
educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em
família substituta, assegurada a convivência familiar e
comunitária,

em

ambiente

que

garanta

seu

desenvolvimento integral.
B) A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar
seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento,
será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude.
C) O poder familiar será exercido, em igualdade de
condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que
dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o
direito de, em caso de discordância, recorrer à
autoridade judiciária competente para a solução da
divergência.
D) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou
por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações,
permitidas

algumas

designações

relativas à filiação.
CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)

discriminatórias

C) I e III.
D) II.
QUESTÃO 45

Sobre os aspectos relacionados à gestão do conhecimento
nas organizações, assinale a opção CORRETA.
A) Nas organizações, ele pode estar embutido não só em
documentos ou repositórios, mas em rotinas, práticas,
processos e normas organizacionais; tornando-o puro
ou simples, mas sempre como uma mistura de vários
elementos.
B) O conhecimento é de grande importância para as
organizações e o diferencial competitivo delas é
assegurado pela forma pela qual ele se produz: por
meio de processos personalizados, eficazes e eficientes,
não possibilitando a reprodução do produto ou do
serviço, com todas as suas qualidades e diferenças, por
um concorrente.
C) O objetivo geral da gestão do conhecimento é a
concepção da estratégia organizacional, sua estrutura,
processos e sistemas para que a organização possa usar
o que ela sabe para criar valor para seus clientes e para
a sociedade.
D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
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QUESTÃO 46

É atividade desempenhada pelo Tutor de alunos:
A) Executar trabalhos especializados de contabilidade
pública (classificação lançamentos, elaboração de
Demonstrativos, análise, etc.)
B) Orientar os estudantes na indicação de livros,
periódicos, artigos, dissertações, teses, dentre outros,
que possam auxiliá-los no desenvolvimento de suas
atividades acadêmicas.
C) Orientar e coordenar o sistema de Segurança do
Trabalho, investigando riscos e causas de acidentes,
analisando política de prevenção.
D) Responsabilizar-se pela elaboração de projetos e
assistência técnica nas áreas de: crédito rural e
agroindustrial para efeitos de investimento e custeio;
topografia na área rural; impacto ambiental; paisagismo,
jardinagem e horticultura construção de benfeitorias
rurais; drenagem e irrigação.
QUESTÃO 47

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÃO 49

“Envolve normas referentes ao agendamento do curso, ao
seu ritmo, aos objetivos traçados, à elaboração de regras e à
tomada de decisões. O professor de um curso online é
também seu administrador. Ele é responsável por enviar um
programa para o curso com as tarefas a realizar e as
diretrizes iniciais para discussão e adaptação”.
O enunciado acima refere-se a qual função desempenhada
pelo tutor?
A) Pedagógica.
B) Gerencial.
C) Técnica.
D) Social.
QUESTÃO 50

Os Direitos humanos podem ser classificados em:

São características da Educação a Distância, SALVO:

I.
II.
III.

Direitos humanos de participação.
Direitos humanos prestacionais.
Direitos humanos de defesa.

A) Processo centrado no professor.

É CORRETO o que se afirma em:

B) Avaliação de acordo com parâmetros definidos, em
comum acordo, pelo tutor e pelo aluno.

A) I.

C) Atendimento pelo tutor, com flexíveis horários, lugares
distintos e meios diversos.

B) II e III.

D) Diversificadas fontes de informações (material impresso
e multimeios).

D) I e II.

C) I, II e III.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma
característica da função pedagógica desempenhada pelo
Tutor.
A) No ambiente online, o professor torna-se um
facilitador. Ele conduz o grupo de maneira mais livre,
permitindo aos alunos explorar o material do curso, ou
a ele relacionados, sem restrição.
B) Diz respeito ao fomento de um ambiente
social amigável, essencial à aprendizagem online.
C) O docente pode trazer assuntos gerais para serem
lidos e comentados, além de fazer perguntas visando a
estimular o pensamento crítico sobre o assunto
discutido.
D) Depende do domínio técnico do professor, sendo
então capaz de transmitir tal domínio da tecnologia aos
seus alunos.
CARGO: TUTOR DE ALUNOS (CÓD. 141)
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