
AVALIAÇÃO MÓDULO 01 

1ª Questão 

Analise as seguintes afirmativas: 

I – A sociedade do conhecimento trouxe clareza para a vida social e tornou as 

pessoas mais inteligentes. 

II – Não há relação entre a evolução tecnológica e o surgimento da sociedade 

do conhecimento. 

III – Na sociedade atual (sociedade do conhecimento) é possível observar que, 

em muitas situações o interesse do capital sobrepuja os interesses sociais 

(neoliberalismo). 

Assinale qual das alternativas abaixo está correta: 

a. Todas as afirmativas estão corretas 

b. Todas as afirmativas estão incorretas 

c. Apenas a afirmativa III está correta 

d. Apenas a afirmativa II está correta 

e. Apenas a afirmativa I está correta 

2ª Questão 

Assinale a alternativa incorreta: 

a. Os ambientes sociais apresentam, em diferentes contextos, a instabilidade 

resultante da incerteza que as pessoas têm com relação ao futuro. 

b. O profissional do conhecimento deve apresentar apenas experiência 

profissional, sem necessidade de apresentar formação acadêmica 

tradicional. 

c. O volume de informações presentes na sociedade da informação e 

comunicação exige que os novos profissionais trabalhem com a combinação 

de uma diversidade de saberes. 
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d. A difusão de conhecimentos, na sociedade atualamplia o poder de modificar 

comportamentos e atitudes. 

e. Os prossumidores são pessoas que captam informações na grande rede e 

também criam e deixam disponíveis para a comunidade novas informações. 

3ª Questão 

Assinale a alternativa incorreta: 

a. Os profissionais do conhecimento sabem utilizar e vender seu conhecimento 

para exercerem seu trabalho. 

b. Profissionais do conhecimento não necessitam saber ler e escrever com 

desenvoltura para participar da vida social na empresa moderna. 

c. No contexto da educação na atualidade, os professores são a força de 

trabalho maior dentro do sistema educacional como um todo. 

d. Na atualidade as instituições de ensino superior deixam de ser o local único 

no qual é possível adquirir conhecimentos. 

e. Os equipamentos móveis permitem que atividades educacionais possam ser 

desenvolvidas a qualquer hora e em qualquer lugar (mobilidade). 

4ª questão  

Assinale a alternativa correta: 

a. A descentralização das atividades educacionais dificulta novas formas de 

organização das atividades de ensino e aprendizagem; 

b. A globalização das atividades educacionais traz a necessidade do respeito 

ao multiculturalismo nos ambientes de efetivação de cursos em todas as 

modalidades de ensino em ambientes enriquecidos com a tecnologia. 

c. A evolução tecnológica afasta o risco de virmos a nos tornar uma sociedade 

sem escolas. 

d. A formação tecnológica dos professores não é necessária em ambientes 

permeados com alta tecnologia, ela se encarrega de todas as atividades no 

ambiente. 

e. O uso extensivo da tecnologia e formação de grupos, elimina a necessidade 

de levar em consideração as recomendações da inteligência emocional na 

oferta de cursos em ambientes enriquecidos com a tecnologia. 



3 
 

5ª Questão 

Assinale a alternativa correta: 

a. Na sociedade atual é necessário um professor que apresente uma cultura 

geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, competência 

para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da 

linguagem informacional, saber usar os meios de comunicação e articular 

as aulas com as mídias e multimídias.  

b. A profissionalização de professores não é necessária em ambientes nos 

quais a oferta se apoia no ensino a distância. 

c. A mediação tecnológica que é desenvolvida entre professores e alunos 

não é necessária em ambientes enriquecidos com a tecnologia. 

d. A adoção de processos comunicacionais não é necessária para 

professores em ambientes enriquecidos com a tecnologia e que dão 

destaque a aspectos comunicacionais. A tecnologia desenvolve esta 

função comunicativa. 

e. A presença da tecnologia educacional elimina a necessidade de integrar 

a dimensão afetiva no exercício da docência. 

6ª. Questão 

Analise as seguintes afirmativas: 

I – É cada vez mais importante desenvolver comportamento ético e saber 

orientar os alunos nos ambientes educacionais enriquecidos com a tecnologia, 

na sociedade contemporânea. 

II – A leitura pedagógica dos meios de comunicação é um desafio apresentado 

aos professores, na sociedade contemporânea. 

III – Não é necessário que professores sejam transformados em técnicos 

informáticos em ambientes enriquecidos com a tecnologia. 

Assinale a alternativa correta: 

a. Todas as afirmativas estão incorretas; 

b. Somente as afirmativas ímpares estão corretas; 
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c. Somente a afirmativa II está correta. 

d. Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

e. Todas as afirmativas estão corretas. 

7ª questão 

Analise as seguintes afirmativas: 

I – Programas de formação de professores que enfatizam apenas a necessidade 

de conhecimentos técnicos, prestam um desserviço tanto à natureza do ensino, 

quanto aos seus estudantes. 

II – Professores como intelectuais transformadores devem ser encarados como 

profissionais reflexivos e não apenas como operadores profissionalmente 

preparados para atingir metas. 

III – Os professores devem apresentar capacidade de capitalizar, traduzir seus 

saberes e experiências de modo que outros possam aproveitá-los e, em retorno, 

saber aproveitar e adequar às suas necessidades o saber dos outros 

formadores. 

Assinale a alternativa correta: 

a. Todas as afirmativas estão corretas; 

b. Todas as afirmativas estão incorretas; 

c. Somente as afirmativas ímpares estão corretas; 

d. Somente as afirmativas ímpares estão incorretas; 

e. Somente a afirmativa I está correta. 

8ª Questão 

Assinale a afirmativa incorreta: 

a) A geração digital traz consigo as mesmas formas de aprendizagem das 

gerações que a antecederam. 

b) A nova geração digital não mais aceita as práticas tradicionais de ensino e 

aprendizagem e as formas de avaliação distorcidas como as atuais. 

c) As instituições de ensino moderna ainda não estão preparadas para ensinar 

corretamente a nova geração digital. 
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d) A aprendizagem ubíqua ocorre com processamento de informações de 

diferentes lugares e com a pessoa desenvolvendo outras tarefas de modo 

simultâneo.  

e) As novas gerações pensam e processam as informações de forma diferente 

do que as gerações anteriores o faziam.   

9ª Questão 

Assinale a afirmativa correta: 

a) A mecânica dos jogos pode vir a ser uma das formas mais efetivas de 

recuperar a motivação dos alunos provenientes da geração digital. 

b) O conhecimento do perfil do aluno EaD não é necessário para os 

professores. 

c) Os alunos que procuram o EaD são, normalmente, pessoas solteiras com 

menos de 18 anos. 

d) O aspecto financeiro não importa no EaD quando se considera que 

somente pessoas com alto poder aquisitivo formam a maioria das turmas. 

e) A flexibilidade de horário e uma menor carga horária presencial não são 

fatores determinantes para a escolha do EaD. 

10ª. Questão 

Analise as seguintes afirmativas: 

I – Muitas pessoas optam pela modalidade EaD por não terem alternativa 

próxima de suas casas para completar os estudos, mas que podem frequentar 

polos presenciais descentralizados que se localizam em sua cidade ou em 

localidades próximas. 

II – A aluno EaD necessita de conhecimento básico sobre navegação na rede 

mundial de comunicações para poder aprender pela pesquisa. 

III – O aluno EaD deve evitar assumir compromissos financeiros que não vai 

conseguir pagar. As instituições de ensino, apesar da legislação contrária, 

começam a encontrar alternativas para recusar a matrícula de alunos que são 

maus pagadores. 
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Assinalar a alternativa correta: 

a. Todas as afirmativas estão incorretas. 

b. Todas as afirmativas estão corretas. 

c. Somente as afirmativas ímpares estão corretas 

d. Somente as afirmativas ímpares estão corretas;  

e. Somente a afirmativa I está correta. 


