
INFORMÁTICA

01. São programas de internet o Opera, Firefox, SeaMonkey e Konqueror (Navegadores), Kmail,
Evolution  e  Thunderbird:  (Correio),  Skype,  Kopete  e  Pidgin  IM  (mensagens  instantâneas  e
comunicação).

Acerca da Inclusão Digital e o Plano Nacional de Banda Larga, julgue os itens seguintes.

02. Inclusão digital é o nome dado ao processo de democratização do acesso às tecnologias da
Informação localmente em um computador sem internet.

03.  A democratização  da  internet  e  a  inclusão  digital  atingirão  de  forma massiva  todo Brasil
através do Plano Nacional de Banda Larga que conecta uma grande rede com cabo de linha
telefônica em toda parte do Brasil.

04.  Uma das críticas do processo de inclusão digital esta na percepção de pessoas que muitas
vezes tiveram pouco acesso a uma educação básica de qualidade tem como resultado uma queda
vertiginosa  na  qualidade  do  conteúdo  disponibilizado  e  também  nas  discussões  dentro  do
ambiente online.

05. Através da alfabetização digital a criança ou o adulto toma conhecimento das possibilidades
fornecidas pelo mundo cibernético. A alfabetização visa capacitar o indivíduo ao uso de editores
de texto, planilhas, navegação e pesquisa na Internet, aprender a encontrar e aplicar o que deseja
ou precisa.

06. Inclusão digital é o nome dado ao processo de democratização do acesso às tecnologias da
Informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação.

07. Uma pessoa que busca a inclusão digital só visa à troca de e-mails no mundo digital para
maior interatividade no meio.

08. A inclusão digital, para acontecer, precisa de três instrumentos básicos que são: computador,
acesso à rede e o domínio dessas ferramentas.

09. Entre as estratégias inclusivas estão projetos e ações que facilitam o acesso de pessoas de
baixa renda às Tecnologias da Informação e Comunicação, porém não ainda se preocupa com o
desenvolvimento de tecnologias que ampliem a acessibilidade para usuários com deficiência.

10. A meta do Plano Nacional de Banda Larga é conectar à web 50% dos domicílios brasileiros
até 2014 o que permitiria que mais de 90 milhões de brasileiros tenham internet em casa, além
daqueles pode podem usar a web no trabalho, em escolas e centros públicos. De acordo com o
Ministério das Comunicações, atualmente 17,8% dos domicílios têm acesso à web.

GABARITO

01. C
Comentário: Todos  os  programas  relacionados  são  diretamente  utilizados  para  a  internet  e
podem ser instalados através de um ferramenta de gerenciamento de programas chamada de
Yast.



02. E
Comentário:  Na Inclusão  Digital  não  basta  possuir  um  simples  computador,  necessita  estar
conectado à internet para maior integração da sociedade.

03. E
Comentário: O plano do governo é usar como base redes de fibra óptica sob seu controle e que
estão ociosas, como as redes construídas pela Petrobrás e Eletrobrás, o que inclui a rede de
Furnas.

04. C
Comentário: Muito se argumenta, em algumas esferas, sobre o crescente mau uso da internet
como uma consequência direta da massificação do acesso à web e não acesso a informação
básica de qualidade nas escolas.

05. C
Comentário:  A eficácia  dos programas ou  políticas  de  alfabetização  digital  depende de uma
integração das diversas partes da sociedade: o governo, a iniciativa privada e o setor acadêmico.
A partir  do  investimento  em  alfabetização  digital  podem-se  garantir  um  melhor  aprendizado
escolar,  oportunidades de futuro e emprego para a população e maiores perspectivas para o
desenvolvimento da sociedade em geral.
Julgue os itens que se seguem, referentes a Inclusão Digital

06. C
Comentário:  Dessa  forma,  toda  a  sociedade  pode  ter  acesso  a  informações  disponíveis  na
Internet, e assim produzir e disseminar conhecimento. A inclusão digital insere-se no movimento
maior de inclusão social, um dos grandes objetivos compartilhados por diversos governos ao redor
do mundo nas últimas décadas.

07. E
Comentário: Um incluído digitalmente não é aquele que apenas utiliza essa nova linguagem, que
é o mundo digital, para trocar e-mails, mas aquele que usufrui desse suporte para melhorar as
suas condições de vida.

08. C
Comentário: Não basta apenas o cidadão possuir um simples computador conectado à internet
que iremos considerar ele, um incluído digitalmente. Ele precisa saber o que fazer com essas
ferramentas.

09. C
Comentário: A todo tempo a inclusão digital volta-se para todos os usuários principalmente para
os deficientes físicos e de baixa renda.

10. C
Comentário: A ideia do Plano Nacional de Banda Larga é reunir R$ 75 bilhões em investimentos
públicos e privados nas redes de telefonia até 2014 e levar banda larga de pelo menos 1 Mbps a
todos  os  municípios  brasileiros  por  preços  acessíveis  pelas  populações  de  baixa  renda,
conectando assim 50% dos domicílios brasileiros até 2014.


