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INSTRUÇÕES GERAIS
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5.
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9.
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15.

Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH
etc.).
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da
banca e da Folha de Respostas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique também se contém 1 (um) tema de redação e 15 (quinze) questões objetivas com 5 (cinco)
alternativas cada, caso contrário comunique imediatamente ao Fiscal.
Você dispõe de 3h (três horas) para fazer esta prova. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu
tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas das questões objetivas e o preenchimento
da Folha de Redação. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova após decorridas 2h
(duas horas) do seu início.
Na Folha de Respostas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, curso escolhido
e área do conhecimento.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas e/ou Folha de Redação.
Preencha a Folha de Respostas e Folha de Redação utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou
preta. Na Folha de Respostas objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:
Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo
da Folha de Respostas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os
candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
A Redação deverá ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, considerando-se letra de
tamanho regular. Não responda a lápis.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas objetivas e Folha de Redação, e assine a Lista de Presença.
Nas salas que apresentarem apenas 1 (um) fiscal de sala, os 03 (três) últimos candidatos somente
poderão ausentar-se do recinto juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Alagoas, 12 de Agosto de 2012.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!
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ATENÇÃO!
Não coloque seu número de inscrição, nome ou assinatura em
qualquer local da prova de redação. Isso o identificará e
consequentemente anulará sua prova.
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REDAÇÃO
TEMA:
Educação a Distância uma modalidade, Ambiente Virtual de Aprendizagem um espaço de interação, Tutor
um mediador no processo de ensino e aprendizagem: quando e como este encontro acontece?

Instruções:
Para elaborar a sua redação, respeite os seguintes critérios enumerados abaixo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seu texto será do tipo dissertativo-argumentativo e terá no mínimo 20 e no máximo 30 linhas.
A abordagem do tema não deverá restringir sua reflexão a casos particulares e específicos.
Formule uma opinião sobre o assunto e apresente argumentos que defendam seu ponto de vista.
Para esclarecer esses argumentos, apresente causas e consequências, exemplos, fatos-exemplo, dados e testemunhos.
Conclua, defendendo sua posição.
Sirva-se da leitura dos fragmentos apresentados somente para fazer uma reflexão sobre o assunto e criar ideias para sua
redação. Não os transcreva como se fossem seus.
7. Responda somente com caneta de tinta azul ou preta e não se identifique com marcas, assinaturas etc. na Folha de Resposta
da Redação.
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CONHECIMENTO DE EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA

3. Na compreensão do papel da tutoria, já se concebeu que o
tutor era o apoio do docente, responsável em gerenciar junto
com o professor alguma disciplina, auxiliando na produção
dos materiais didáticos e nas atividades desenvolvidas. Mas
na atualidade é exigido que o tutor seja um sujeito
multifacetado, possuindo noção de ensinagem, que enxerga
as diversidades do alunado e atua em variadas perspectivas.
Dentre as competências do tutor, assinale a opção correta.

1. Para romper com as limitações espaciais e temporais, a
EAD surge como uma modalidade que atende a uma
população diversificada, reunindo pessoas de locais
diferentes e com ocupações diferentes, interiorizando o
Ensino Superior. Frente as características da EAD na
Universidade Aberta do Brasil, não é possível considerar que
A) os sistemas de EAD, para facilitar o estudo autônomo,
devem desenvolver materiais e recursos didáticos numa
perspectiva instrucionista.
B) por não exigir a presença física do professor, a EAD pode
ser definida como um processo de ensinagem, estando os
alunos sob o acompanhamento contínuo do tutor.
C) os meios tecnológicos são necessários para possibilitar a
comunicação entre os agentes do processo, e o uso de
diferentes mídias é indicado para viabilizar a aprendizagem.

A) Habilidade para utilizar de estratégias diversificadas de
orientação e fornecer feedback aos alunos.
B) Capacidade para interagir com os conteúdos e com o
material didático disponibilizado.
C) Estimular a autonomia e a emancipação do aluno,
gerenciando os problemas de percurso de aprendizagem.
D) Desenvolver o material didático e elaborar as atividades
pedagógicas.
E)

presencial tem contato direto com os alunos e precisa ter um
horário fixo por dia para atendê-los nos Polos. Este
profissional não trabalha, especificamente, as questões
relacionadas ao conteúdo e mais diretamente ligadas ao
processo de ensino. Todavia, tem um papel muito importante
no processo, pois é, sobretudo, o elo de comunicação com o
aluno. Dentre as atribuições do tutor presencial, abaixo
elencadas,

os principais agentes que estão diretamente em relação com
os alunos são o professor-pesquisador, o tutor online e o
tutor presencial.

2. Sobre a atuação do tutor, pode-se dizer que a relevância de
sua participação está na interação. Dadas as assertivas
sobre os processos de interação nas ferramentas
disponíveis no AVA,
I. Interação Cooperativa é aquela em que os alunos participam
na busca da resolução dos problemas, em que cada um faz
somente o que lhe cabe de responsabilidade. Baseia-se na
construção coletiva da resolução dos problemas.
II. Interação Colaborativa é aquela em que todos participam na
busca da resolução do problema, realizando sua parte e
contribuindo com a solução dos outros. Baseia-se na
construção coletiva da resolução do problema.
III. Na Interação Reativa, a ação da interação é num sentido
bilateral. Somente uma das partes envolvidas sofre
modificação ou alteração. Baseia-se na transmissão e não
há reciprocidade. Não há continuidade histórica.
IV. Na Interação Mútua, os alunos interagentes são afetados
pelas ações de interação. Baseia-se na troca, na
negociação, na co-construção. Há reciprocidade e
historicidade.
V. A Interação Reativa é limitada por relações determinísticas
de estímulo e resposta. A realização se dá sempre da
mesma forma. É algo que está constituído e lhe falta
existência.

Capacidade de estimular a resolução de problemas a partir
do diálogo com a gestão central do curso.

4. No conjunto de profissionais que trabalham na UAB, o tutor

D) a EAD pode envolver estudos presenciais, com a presença
do professor-conteudista e do tutor presencial.
E)

12 – AGO – 2012

I. Facilitar e orientar o processo de ensino aprendizagem por
meio da orientação direta ao estudante e da realização de
atividades.
II. Contactar o aluno, apoiar na utilização das ferramentas de
comunicação e no Moodle, garantir o acesso ao material
didático, orientar.
III. Organizar os momentos presenciais, fomentar a formação
de grupos de estudo, motivar o estudante, aplicar avaliações
presenciais, orientar sobre informações administrativas.
IV. Informar aos professores e tutores questões relativas aos
estudantes, propor/organizar espaços de interação com a
comunidade.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, II, III e IV.
B) I, apenas.
C) II, III e IV, apenas.
D) II e III, apenas.
E)

I, II e III, apenas.

verifica-se que estão corretas
A) I e III, apenas.
B) I, III, IV e V.
C) I, II e V, apenas.
D) III, IV e V, apenas.
E)

II, III e IV, apenas.
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5. Na construção da disciplina no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), é fundamental que cada ferramenta
disponibilizada tenha uma função pedagógica que busque
facilitar cada tipo de ação a ser desenvolvida no processo de
ensinagem delineado para aquele espaço. A exemplo desta
indicação é de grande importância que os AVA

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
6. O Desenvolvimento Organizacional (D.O.) é um processo
planejado de modificações culturais e estruturais,
permanentemente aplicado a uma organização, visando a
institucionalizar uma série de tecnologias sociais, de tal
forma que a organização fique habilitada a diagnosticar,
planejar e implementar essas modificações com ou sem
assistência externa. Nesse sentido, é incorreto afirmar:

A) tenham ferramentas para interações individuais e coletivas,
síncronas e assíncronas.
B) ofereçam acesso aos tutores presenciais e tutores online
nas atividades síncronas e aos professores nas atividades
assíncronas.
C) apresentem ferramentas para a apresentação e/ou coleção
de materiais didáticos (textos, sons, imagens) de modo que
estes possam ser compartilhados com o grupo.
D) usem da linguagem que esteja de acordo com os padrões
da norma culta da linguagem, como também de acordo com
os princípios da semiótica.
E)

sejam compostos de ferramentas convergentes às
especificidades da EAD, a fim de que os conteúdos e as
atividades se acomodem na estruturação do ambiente.

12 – AGO – 2012

A) o D. O. é uma resposta da organização às mudanças. É um
esforço educacional muito complexo, destinado a mudar
atitudes, valores, comportamentos e a estrutura da
organização, de tal maneira que esta possa adaptar-se
melhor às novas conjunturas, mercados, tecnologias,
problemas e desafios que estão surgindo em uma crescente
progressão.
B) como a Administração funciona dentro de um ambiente
altamente dinâmico e sujeito a uma mutação acentuada,
torna-se mais do que necessário um esforço planejado de
mudança, um programa de desenvolvimento organizacional
destinado a propiciar e manter novas formas de
organização, bem como desenvolver procedimentos mais
eficientes de planejamento e determinação de metas, de
tomada de decisões e de comunicação.
C) o desenvolvimento organizacional abrange o sistema total
de uma organização e a modificação planejada a fim de
aumentar a eficiência e eficácia da organização.
D) o D.O. entende que toda organização interage com o meio
ambiente: ela influencia e recebe influências do ambiente.
E)

o D.O. estabelece que as atitudes dos
baseiam-se nos grupos aos quais pertencem.

indivíduos

7. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira,
relacionando a fonte de informações aos conteúdos
disponibilizados.
1ª coluna

2ª coluna

(

) Transferências
de
Recursos,
Execução Orçamentária, Receitas
e Despesas Municipais.

(

) Estatísticas sociais e econômicas
diversas, em diferentes níveis de
atualização
e
desagregação
territorial,
acessíveis
nas
publicações, no @Cidades, Sidra e
BME.

(

) Estatísticas Educacionais Docentes
e Equipamentos de Avaliação de
Desempenho Educacional.

(

) Indicadores
de
Pobreza
e
Indigência Acesso aos Programas
de Transferência de Renda.

1. IBGE

2. Secretaria do

Tesouro Nacional

3. Ministério do

Desenvolvimento
Social
4. Ministério da
Educação

Qual a sequência correta, de cima para baixo?
A) 2 – 3 – 4 – 1
B) 2 – 1 – 4 – 3
C) 3 – 2 – 4 – 1
D) 4 – 2 – 1 – 3
E)
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8. A burocracia é uma forma de organização humana que se

11. Dadas as seguintes proposições em relação as Políticas
Públicas Governamentais no Brasil,

baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos
objetivos (fins), para que se obtenha o máximo de eficiência
possível para no alcance desses objetivos. Nesse sentido, é
incorreto afirmar:
A) na teoria administrativa, a abordagem estruturalista surgiu
com o crescimento das burocracias, em uma perspectiva de
análise que vai além dos fenômenos internos da
organização, visão pela qual as escolas de até então se
restringiam.
B) a Teoria Estruturalista baseia o entendimento do
comportamento organizacional através do comportamento
individual das pessoas.
C) Max Weber foi o primeiro teórico dessa abordagem, que em
uma análise voltada para a estrutura, acreditava que a
burocracia era a organização por excelência.
D) a preocupação de Weber está na racionalidade, entendida
como a adequação dos meios aos fins. E uma organização é
racional quando é eficiente.
E)

para Weber, há três tipos de organização, cada uma com
um tipo de autoridade: Tradicional, Carismática, Racional ou
Burocrática.

9. A

Teoria Contingencial apresenta como principal
característica o fato de considerar as empresas como um
sistema aberto, e, as organizações têm uma interação entre
si e o ambiente. Nesse sentido, é incorreto afirmar:

A) propõe que as organizações não conseguem alcançar
eficácia a partir de um único modelo organizacional.

I. No modelo institucional, cuja ênfase é posta no papel do
Estado na produção das políticas públicas, pouca atenção é
dada à ligação entre a estrutura das instituições políticas e o
conteúdo da política.
II. O modelo de política racional sustenta que a política é o
cumprimento eficiente de metas. A política é racional quando
é mais eficiente, isto é, se a razão entre os valores
alcançados e os recursos despendidos é positiva e maior
que qualquer alternativa visualizada para a obtenção de
objetivos determinados.
III. O modelo incrementalista vê a política pública como
continuação de atividades governamentais passadas e que
recebem apenas algumas modificações incrementais.
IV. O modelo sistêmico, em que a política é definida como
resposta de um sistema político a forças geradas no
ambiente. O sistema político é o conjunto de estruturas e
processos inter-relacionados que funcionam para produzir
alocações de valores para a sociedade.
verifica-se que apenas
A) a IV está correta.
B) a III está correta.
C) a II está correta.
D) II, III e IV estão corretas.
E)

D) a Teoria da Contingência surgiu de diversas pesquisas
realizadas em organizações para verificar quais os modelos
estruturais são mais eficazes em certos tipos de empresas.
E)

a partir da descoberta das organizações mecanísticas e
orgânicas, verificou-se que a primeira operava em um
ambiente estável, enquanto a segunda, em um ambiente
instável.

10. A Teoria Geral de Sistemas (TGS) busca produzir teorias e
formulações para aplicação nas organizações, através de
conceitos de várias disciplinas (interdisciplinar). Nesse
sentido, é influenciada por princípios, entre eles:
A) ênfase na prática da administração.
B) pensamento sintético.
C) ênfase nos princípios gerais da administração.
D) ênfase nos objetivos e resultados organizacionais.
E)

ecletismo nos conceitos.
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I, II e IV estão corretas.

12. O ciclo de políticas é uma abordagem para o estudo das
políticas públicas que identifica fases sequenciais e
interativas-iterativas no processo de produção de uma
política. Essas fases estão descritas abaixo, mas uma delas
apresenta um erro de definição. Assinale-a.

B) segundo essa teoria, variações no ambiente externo das
empresas e a descoberta de novas tecnologias influenciam
diretamente a estrutura organizacional.
C) a Teoria da Contingência é um processo no qual os
funcionários identificam objetivos comuns, definem suas
responsabilidades e traçam uma linha guia de ação.

12 – AGO – 2012

A) Formação da agenda, que ocorre quando uma situação
qualquer é reconhecida como um problema político e a sua
discussão passa a integrar as atividades de um grupo de
autoridades dentro e fora do governo.
B) Formação das alternativas e tomada de decisão: ocorre
quando, após a inclusão do problema na agenda e alguma
análise deste, os atores começam a apresentar propostas
para sua resolução.
C) A tomada de decisão significa que essas propostas
expressam interesses diversos, os quais devem ser
combinados, de tal maneira que se chegue a uma solução
aceitável para o maior número de partes envolvidas.
D) A implementação consiste em um conjunto de decisões a
respeito da operação das rotinas executivas das diversas
organizações envolvidas em uma política, de tal maneira
que as decisões inicialmente tomadas deixam de ser apenas
intenções e passam a ser intervenção na realidade.
E)

A avaliação é um conjunto de procedimentos de julgamento
dos resultados de uma política, segundo critérios que
expressam valores.
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ao

15. O capital humano é o ponto central na transformação global.

I. No início dos anos 50, a implantação de um Sistema de
Planejamento Federal deu origem a três edições do Plano
Nacional de Desenvolvimento.

A) o Capital Humano é a capacidade, conhecimento,
habilidade, criatividade e experiências individuais dos
empregados e gerente transformando em produtos e
serviços que são o motivo pelo qual os clientes procuram a
empresa e não o concorrente.

as seguintes proposições em relação
Planejamento Estratégico Governamental no Brasil,

II. No plano das ações de governo, surgiram no Brasil, a partir
dos anos trinta, sucessivas experiências de planejamento no
âmbito federal, como, por exemplo, a do Plano de Metas
(1956-1961) do governo de Juscelino Kubitschek.
III. A experiência brasileira de planejamento se aprofunda
durante o período militar. Sucessivos planos são formulados
e implementados a partir de 1964 seguindo o estilo
autoritário, centralizador e economicamente concentrador
que caracterizou os governos militares.
IV. Com o governo civil da Nova República, iniciado em 1985,
tentou-se sem muito sucesso retomar iniciativas de
planejamento que fossem além do plano setorial.
verifica-se que
A) apenas III e IV estão corretas.
B) apenas I e III estão corretas.

Nesse sentido, é incorreto afirmar:

B) logo este capital, nas organizações, é, em muitos casos,
mais importante que os capitais físicos, sendo fator
primordial para o sucesso das organizações.
C) o capital humano pode ser definido como valor acumulado
de investimentos em treinamento, competência e futuro de
um funcionário. Pode ser descrito como competência do
funcionário, capacidade de relacionamento e valores.
D) muitas empresas já perceberam que mais importante do que
seus ativos intangíveis são os seus ativos tangíveis, dentre
eles, o Capital Humano.
E)

as organizações também podem agregar valor ao seu
capital humano, proporcionando treinamento com o intuito
de que possam trazer retorno com maior produtividade e
menor desperdício.

C) apenas a II está correta.
D) II, III e IV estão corretas.
E)

apenas I e IV estão corretas.

14. Dadas

as seguintes proposições em relação às
características do Desenvolvimento Organizacional (D.O.),

I. Para os estudiosos da teoria, o grupo não é apenas um
conjunto de pessoas, mas sim um conjunto de pessoas que
interagem entre si.
II. O conceito de organização para os autores especialistas em
D. O. é tipicamente behaviorista.
III. Os sistemas orgânicos permitem uma conscientização social
dos participantes, tornando as organizações coletivamente
conscientes dos seus destinos e da orientação necessária
para melhor se dirigir a eles.
IV. O conceito de Desenvolvimento Organizacional está
intimamente ligado aos conceitos de mudança e de
capacidade adaptativa da organização à mudança.
verifica-se que
A) apenas III e IV estão corretas.
B) II, III e IV estão corretas.
C) apenas II e III estão corretas.
D) apenas a I está correta.
E)

apenas I e II estão corretas.
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