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2.
3.
4.
5.

Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 60 (sessenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 15 minutos.

QUESTÃO UM: Um novo campo surge para a expansão da educação, sendo este denominado
espaço virtual de aprendizagem que proporciona um novo formato de ensino aberto, interativo,
flexível e com maior participação dos alunos.Dentre os sistemas de gerenciamento de cursos
disponíveis, o mais utilizado é o Moodle. Considerando essas informações, qual a melhor
definição para o Moodle?
A. Plataforma para computador que possibilita a criação de cursos via internet.
B. Deve conter pelo menos 50 ambientes para realização de debates

C. tenha a extensão necessária para formar um volume
D. cujas dimensões são reduzidas e cujo preço é econômico
QUESTÃO DOIS: O Moodle está em desenvolvimento constante e apresenta uma filosofia de
abordagem social construtivista da educação. Ele é usado na maioria das Universidades e
Escolas por todo o mundo.
Considerando a sua importância, analise as informações abaixo.
I –É um espaço destinado para sua Sala de Aula Virtual e, nele, estudará os conteúdos de
cada disciplina;
II –Possui Biblioteca Virtual, em que estarão arquivados o livro-texto de cada disciplina e
textos de apoio;
III – Não é um espaço para realização de tarefas;

São afirmações verdadeiras:
A.
B.
C.
D.

I e II apenas
I e III apenas
I, II e III
Todas são falsas

QUESTÃO TRÊS: Na Barra de Atividades (à esquerda da página do curso), além de acessar
suas Disciplinas, você poderá acessar também os links de Interatividade. Estão entre esses
links, exceto:
A. Fórum temático que é um espaço em que uma ou mais questões são postadas pelo
tutor para que o aluno responda e participe da discussão com seus colegas
B. Fórum da turma é um espaço de encontro com seus colegas, tutor e professor para
esclarecimento de possíveis dúvidas.
C. Bate papo que esclarece termos específicos, de acordo com o conteúdo que você está
estudando
D. Biblioteca espaço onde você encontrará o seu material de estudo da disciplina, no
formato digital
QUESTÃO QUATRO: Netiqueta é um conjunto de normas de conduta que tornam o convivio
on-line agradável e saudável, evitando mal-entendidos diversos. Estão relacionadas a
Netiqueta, exceto:
A. Não use linguagem inadequada ou ofensiva, evite gírias e abreviações.
B. Você não precisa atualizar seu perfil desde que responda a todas as perguntas
C. Fique atento à pontuação. Ler um texto sem pontuação, principalmente quando ele é
grande, gera desconforto.
D. Se a pessoa enviar uma mensagem e você enviar outra completamente diferente, ou
não responder, ela ficará sem saber se você leu ou ignorou a mensagem que ela
enviou.
QUESTÃO CINCO: A educação a distância se revela como um sistema tecnológico de
comunicação bidirecional, que substitui o contato pessoal entre professor e aluno pela ação
conjunta e sistemática dos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria, que
acentuam a aprendizagem independente dos alunos. Sobre os envolvidos na educação a
distância, afirma-se que:
I – O estudante precisa adotar uma conduta proativa, de autonomia e crítica dos conteúdos
estudados como também ter disciplina para melhor organizar seus horários de estudo.
II – Com relação ao gerenciamento do tempo, é necessário que cada aluno estabeleça metas
para administrar a realização das atividades no ambiente virtual
III – O professor, Pode atuar diretamente na produção do material didático e também de
maneira virtual através de videoconferências, por exemplo.

IV - O tutor tem a função de acompanhar os alunos ao longo do curso, avaliá-los e dar os
feedbacks de suas dúvidas

São verdadeiras as afirmações
A. I, II e III
B. I, III e IV
C. I, II, III e IV
D. II, III e IV
QUESTÃO SEIS: O que caracteriza a Reforma do Aparelho do Estado:
A.

Uma forma de trazer os avanços do modelo americano para o Brasil

B.

Uma forma de trazer as mais recentes conquistas da administração de empresas para
a administração pública.

C.

Criar um modelo de Estado baseado nas parcerias público-privadas.

D.

Implantar um modelo de administração pública sem as características do setor
privado.

QUESTÃO SETE: Marque a alternativa que contém as três ações básicas que eram previstas
na Reforma do Aparelho do Estado:
A.

privatização; serviços sociais; terceirização.

B.

bens de serviços e de mercado; publicização; terceirização.

C.

privatização; publicização; serviços sociais.

D.

privatização; publicização; terceirização.

QUESTÃO OITO: Não é uma característica da Administração Pública Patrimonialista:

A.

Nem todos os membros possuem o status de nobreza real.

B. Inexistência de corrupção e nepotismo.
C. Confunde-se o Estado com o particular.
D. A administração é voltada para os interesses do soberano.
QUESTÃO NOVE: As afirmativas abaixo trazem informações sobre a Governança Púbica e um
novo entendimento do Estado como agente de governança. Diante disso, marque a alternativa
correta:
A. Governança Pública é uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que
têm como objeto a ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e
compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade civil [...] A Governança
Pública está associada a uma mudança na gestão política.
B. A Governança Pública visa uma solução inovadora dos problemas sociais, criando
possibilidades e chances de um desenvolvimento futuro sustentável para todos os
participantes. No entanto, a Governança Pública não sugere que o Estado transfira
ações para o serviço privado, ou que o Estado tenha parceiros sociais.

C. A Governança Pública sugere uma política de amplitude de atribuições, onde as
instituições públicas têm a obrigação de oferecer em termos exclusivos todos os
serviços públicos. Isso se justifica, pois para a Governança Pública o Estado é produtor
do bem público.
D. Numa estrutura de Governança Pública o Estado age, principalmente, sobre o setor
privado e o terceiro setor, com o propósito de desmobilizar seus recursos e desativar as
forças da sociedade civil, garantindo ao Estado a centralização de todas as ações
voltadas aos serviços públicos.

QUESTÃO DEZ: Assinale a afirmativa incorreta sobre Receitas Públicas:
A. A Receita Líquida Real é a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês
imediatamente anterior àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas
provenientes de operações de crédito, de alienação de bens, de transferências
voluntárias ou de doações recebidas com o fim específico de atender despesas de
capital e, no caso dos Estados, as transferências aos Municípios, por participações
constitucionais e legais.
B. A Receita Pública é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, quer seja
efetivado através de numerário ou outros bens representativos de valores – que o
Governo tem o direito de arrecadar em virtude leis, contratos ou quaisquer outros títulos
de que derivem direitos a favor do Estado – quer seja oriundo de alguma finalidade
específica, cuja arrecadação lhe pertença ou caso figure como depositário de valores
que não lhe pertencerem.
C. Transferências Correntes são os recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado e destinados a atender despesas com investimentos ou
inversões financeiras, a fim de satisfazer finalidade pública específica que não seja
contraprestação direta a quem efetuou essa transferência.
D. As Transferências Intergovernamentais compreendem a entrega de recursos, correntes
ou de capital, de um ente (chamado “transferidor”) a outro (chamado “beneficiário”, ou
“recebedor”). Podem ser voluntárias, nesse caso destinadas à cooperação, auxílio ou
assistência, ou decorrentes de determinação constitucional ou legal.

