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PROVA ESCRITA 
 
 
 

 

 

Instruções (leia atentamente): 

1. A prova é composta por 15 (quinze) questões objetivas; 

2. Não amasse, não rasure e não dobre as folhas da prova; 

3. Cada questão possui somente uma alternativa correta; 

4. Transcreva as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul 

ou preta. No caso de rasuras a questão será desconsiderada; 

5. Não destaque nenhuma folha da prova (com exceção da última folha referente ao gabarito 
do candidato); 

6. A última folha da prova é o gabarito do candidato que poderá ser destacado e levado 

para casa para posterior conferência. 
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 FOLHA DE RESPOSTAS 
 

 

 
Dados do Candidato 

 

Nome Completo:  

Número de Inscrição:  

CPF:  

 

Questões 

RESPOSTAS 

Alternativas 

A B C D E 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 
 

Espaço reservado para a Comissão de Avaliação: 

Número de questões respondidas 

corretamente: 
Total de pontos obtidos: 
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CADERNO DE QUESTÕES 

 
 

1. Com base no texto “Jogos Educativos Regionais: Professores com Novas Aplicações das 
Tecnologias em Inteligência Artificial” e considerando o conceito de desenvolvimento de jogos e 
a técnica de inteligência artificial, analise as afirmações abaixo: 

 

I A Inteligência Artificial (IA) é aplicada em jogos desde os anos 90, durante o surgimento dos 
primeiros jogos caracterizados pela complexidade. 

II Devido a não evolução dos hardwares, mais especificamente das placas de vídeo, a qualidade 
gráfica dos jogos não se elevou de maneira surpreendente, tornando a IA um fator crítico para o 
sucesso de um jogo. 

III Os jogos de ação foram em sua maioria desenvolvidos nos anos 90, e não exigem habilidades 
psicomotoras dos jogadores. 

IV Para o amadurecimento da indústria de jogos foi necessária a inserção de técnicas e processos 
advindos das áreas de gerência de projetos e engenharia de software que implicaram na criação de 
grupos especializados nas empresas com responsabilidades sobre determinadas áreas, tais como, 
Computação Gráfica e Inteligência Artificial. 

V A Inteligência Artificial (IA) para jogos é o código dentro de um jogo que não controla de forma 
computacional os oponentes para que esses aparentem tomar decisões inteligentes quando o jogo 
apresenta múltiplas escolhas para uma determinada situação. 

  

A partir das afirmações acima indique a alternativa CORRETA: 

 
a) Somente as alternativas I e II são incorretas. 
b) As alternativas III e V são corretas. 
c) A alternativa IV é correta. 
d) Somente as alternativas III e V são incorretas. 
e) A alternativa V é correta. 

 

2. Com base no texto “Jogos Educativos Regionais: Professores com Novas Aplicações das 
Tecnologias em Inteligência Artificial” pode-se afirmar que os jogos de ação exigem 
basicamente habilidades psicomotoras dos jogadores. Algumas vezes planificação e respostas 
rápidas a estímulos visuais. Estes foram subdivididos em vários grupos. Identifique qual dessas 
respostas é INCORRETA. 

  

a) Combate que apresentam violência e confronto dos  jogadores contra entidades maléficas 
coordenadas pelo computador. 

b) Labirinto, exemplo clássico, o Pac-man, uma entidade computacional deve ser coordenada em 
espaço a partir dos controles do jogador. 

c) Paddle, jogos que devem interceptar algum objeto, utilizando utensílio semelhante a uma raquete 
pelo jogador. 

d) Corrida, jogos que envolvem competição e velocidade, variando o meio de transporte. 

e) Miscelânea são os jogos classificados nas questões (a), (b), (c) e (d), e que dependem de atividades 
psicomotoras. 
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3. Considerando o texto “Megatendências Mundiais 2030” assinale abaixo qual alternativa NÃO É uma 
das megatendências em Ciência e Tecnologia até 2030: 

 

a) Aceleração do desenvolvimento tecnológico, multidisciplinar, com aplicações tecnológicas cada vez 
mais integradas.  

b) Aceleração da integração dos dispositivos analógicos e móveis para aplicações multidisciplinares. 

c) As TIC continuarão modificando a natureza do trabalho, a estrutura de produção, de educação, de 
relação entre as pessoas e lazer.  

d) Crescimento dos investimentos em automação e robótica.  

e) Crescimento dos investimentos e aplicação no campo da nanotecnologia e biotecnologia.  

 

 
4.  Considerando o texto “Megatendências Mundiais 2030” a Federação Internacional de 

Robótica estima que de 2013 ao final de 2016, aproximadamente 22 milhões de robôs de 
serviço para uso pessoal serão vendidos. Este mercado será estimulado principalmente 
pelo(a): 
 

a) Aumento da População Idosa em Países Desenvolvidos. 

b) Barateamento da Tecnologia Empregada em Robôs de Serviço Pessoal. 

c) Surgimento de novas startups no setor de robótica. 

d) Redução da carga horário de trabalho de 8 para 6 horas semanais em vários países. 

e) Aumento do Mão de Obra Qualificada que não aceita fazer alguns tipos de tarefas. 
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5. Na obra intitulada “Megatendências Mundiais 2030” o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) apresenta ideias resumidas que traduzem o pensamento de várias entidades e 
personalidades internacionais – públicas e privadas –, a fim de conhecer o que formadores de 
opinião global pensam sobre o futuro do mundo. O desenvolvimento da ciência associada ao da 
tecnologia contribui com os avanços nos campos da população e da geopolítica mundial, e 
delimitam o impacto no meio ambiente e nos resultados econômicos nos diversos países. Nos 
estudos analisados, foram identificadas quatro megatendências e 21 sementes de futuro 
relacionadas a essas megatendências. Para a megatendência “As TIC continuarão modificando 
a natureza do trabalho, a estrutura de produção, de educação, de relação entre as pessoas e 
lazer” foram identificadas nove sementes, que foram categorizadas como “surpresa inevitável”, 
“tendência” e “incerteza”. Assinale a alternativa abaixo que representa uma INCERTEZA, 
segundo o texto: 

 

a) A internet será a espinha dorsal das economias em desenvolvimento até 2030. 

b) Até 2030, haverá crescimento dos sistemas de comunicação sem fio, incluindo redes de longa 
distância, para acesso a telefones, internet, televisão e outras opções de entretenimento, com 
considerável nível de segurança. 

c) Até 2030, os novos produtos e serviços serão desenvolvidos integrados às diversas mídias e 
conectados com a internet. 

d) Até 2030, haverá evolução da web semântica, melhorando a capacidade de busca e localização de 
informação em diversos formatos. 

e) Até 2030, haverá crescimento da pesquisa e desenvolvimento para o tratamento e geração de 
informação em grandes bancos de dados – big data – e barateamento dos dispositivos de 
armazenamento de dados em massa, em seus diversos formatos. 

 

 

6. Segundo Silveira (2016), no artigo intitulado “A Multiplurintertransdisciplinaridade da 
Informática da Educação“, o autor cita que “A Computação vem impondo fortemente o seu 
protagonismo na contemporaneidade, de maneira que os avanços tecnológicos vêm 
progressivamente impactando, de maneira provavelmente irreversível, a forma com a qual os 
seres humanos interagem entre si e com o mundo”. O autor ressalta a importância da 
Computação em dar suporte às novas e crescentes demandas interdisciplinares do cenário 
educacional. Dentro deste contexto escolha a opção abaixo que MELHOR represente a área ou 

termo da Computação que permite realizar estudos diretamente voltados para a análise e o 
desenvolvimento da interação constante dos seres humanos entre si e com o mundo.  

 

a) Inteligência Artificial. 

b) Interação Humano-Computador. 

c) Computação Ubíqua. 

d) Banco de Dados. 

e) Realidade Mista. 
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Com base no texto Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia 2016 – 2019 responda as 
questões abaixo: 

 
7. Uma das tendências recentes mais fortes nas políticas de CT&I é o do avanço aos incentivos 
para a comercialização da pesquisa pública, o que inclui, entre outros, a transferência de 
conhecimento. Algumas formas de financiamento de CT&I vem ganhado força, entre elas 
(escolha a que MELHOR caracterize o enunciado da questão): 

 

a) Parcerias Público Privadas e Gestão de Pessoas. 

b) Mobilidade de Acadêmicos Empreendedores e Financiamento Coletivo. 

c) Financiamento Público com exclusividade no produto ou serviço gerado. 

d) Propriedade Intelectual e Empreendedorismo. 

e) Propriedade Intelectual e o Financiamento Coletivo. 

 
 

8. As políticas de CT&I ao redor do mundo vêm adotando um modelo de inovação altamente 
colaborativo, promovido pelos chamados “intermediários de inovação”. Esses entes são 
responsáveis por atividades que envolvem desde o preenchimento de lacunas de informação 
até à criação de espaços que favoreçam as interações entre indivíduos e organizações, 
identificando potenciais colaboradores que possam contribuir para soluções ou descobertas 
científicas de maneira inovadora. A esse modelo dá-se o nome de: 

 

a) Linear. 

b) Inside-out. 

c) Inovação endógena. 

d) Open Innovation. 

e) Technology Push. 

 

 
9. Diante da necessidade de se priorizar alguns temas relacionados aos desafios globais, o 
Brasil tem direcionado e priorizado investimentos nas políticas nacionais de CT&I em áreas e 
tecnologias estratégicas. Sendo assim, são consideradas Áreas Estratégicas todas essas 
assertivas, EXCETO: 

 

a) Energia. 

b) Cultura. 

c) Mudança climática. 

d) Sistemas urbanos sustentáveis. 

e) Sociedade e economia digital. 
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10. O Desenvolvimento Sustentável é entendido como o manejo e a conservação dos recursos 
naturais e, a orientação da mudança tecnológica e institucional para atender às necessidades 
das gerações presentes e futuras. No entanto, o caminho para a sustentabilidade apresenta 
complexos desafios associados, que abrangem arranjos e tecnologias economicamente viáveis 
e socialmente aceitáveis, viabilizando o desenvolvimento, enquanto asseguram a integridade 
ambiental. Nesse sentido, no que tange à CT&I, podem contribuir para o desenvolvimento 
sustentável todas as linhas de ações descritas abaixo, EXCETO: 

 

a) O enfrentamento de uma maior frequência de eventos extremos climáticos, que catalisam condições 
de diminuição de biodiversidade, processos de desertificação, perdas em processos produtivos 
humanos. 

b) O investimento em técnicas de manejo sustentável das riquezas locais visando o melhor equilíbrio 
social.  

c) A proposição de soluções para a adequação de modelos produtivos para diminuição do uso intensivo 
de recursos naturais e aplicação em tecnologias limpas. 

d) O desenvolvimento de tecnologias de energia que racionalizem o consumo de água, de tecnologias 
hídricas de baixo consumo energético, além de técnicas de produção, armazenamento e 
monitoramento de alimentos que reduzam as perdas e a demanda por água e energia.  

e) Uso de práticas extrativistas de cunho vegetal, mineral e animal, a exemplo do processo 
desenvolvimentista que ocorreu na Amazônia, nos últimos trinta anos, com o uso intensivo da área 
florestal para cultivo de commodities agrícolas.  

 

11. Para ampliar e dar capilaridade às ações e aumentar os recursos do Sistema Nacional de 
CT&I vem sendo articulado um processo de planejamento e a execução de ações entre 
agências de fomento estaduais e federais para diminuição das assimetrias regionais, contando 
com o protagonismo das instituições mais aptas para a identificação e mobilização de atores e 
recursos locais. Que entidades contribuem com maior destaque para a formulação de políticas 
mais coerentes e consistentes para fortalecer os Sistemas Regionais de Inovação? 

 

a) EPAGRI e FUNCITEC 

b) EMPRETEC e SEBRAE 

c) CNI e CONSECTI 

d) SIBRATEC e ACATE 

e) CONSECTI e CONFAP 
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12. A promoção da inovação no setor produtivo é um dos pilares da ENCTI. Para cumprir essa 
diretriz é preciso fortalecer os instrumentos destinados a ampliar os esforços de inovação no 
setor produtivo brasileiro, pois evidências recentes mostram que as politicas de apoio à 
inovação têm impactos positivos na ampliação dos esforços tecnológicos das empresas 
apoiadas. É também importante melhorar a capacidade de empresas e instituições cientificas e 
tecnológicas de criar e utilizar patentes. Essa diretriz da ENCTI resulta do diagnóstico de que no 
setor de CT&I do país: 

 

a) A realização de investimentos em pesquisa em CT&I no país estão concentrados nas empresas e 
seus centros tecnológicos. 

b) Existe um equilíbrio entre o total de recursos investidos por empresas e universidades e centros de 
pesquisa na área de CT&I no país. 

c) A realização de investimentos em pesquisa em CT&I no país estão concentrados nas universidades 
e centros de pesquisa. 

d) É necessário reduzir o papel do Estado no financiamento à inovação. 

e) O investimento em inovação é de longo retorno e, por isso, incompatível para os países emergentes. 
 
 

13. Em virtude de sua característica intrinsicamente inovadora, transversal e disruptiva, 
tecnologias tais como a cibernética, as ciências ômicas, as ciências de materiais, a 
nanotecnologia e as tecnologias da informação poderão contribuir de forma significativa para 
um salto científico-tecnológico nas próximas décadas. Elas trabalham com a visão de 
convergência tecnológica que se desenvolve a partir de uma abordagem que podemos definir 
como: 

 

a) Vertical. 

b) Setorizada. 

c) Interdisciplinar. 

d) Material. 

e) Sequenciada. 
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14. O direcionamento dos investimentos nas políticas nacionais de CT&I passa pela definição 
de áreas e tecnologias estratégicas. Assim, são identificados alguns exemplos de áreas e 
tecnologias prioritárias de países com maiores avanços no setor, que tem maior reflexo com a 
política e interesse brasileiros. Nas alternativas abaixo são identificados alguns destes temas. 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) Defesa, Mudança climática, Monitoramento do risco e de impactos de desastres naturais.  

b) Oceanos e Antártica, Sistemas urbanos sustentáveis, Combate às desigualdades raciais. 

c) Envelhecimento da população, Regulamentação no uso de animais em pesquisas, Novos processos 
produtivos. 

d) Sociedade e economia digital, Métodos alternativos ao uso de animais, Redução do risco e de 
impactos de desastres naturais. 

e) Redução da Brecha Digital, Energia, Convergência tecnológica, Tecnologias habilitadoras. 
 

 

15. As afirmações a seguir estão relacionadas aos desafios nacionais para a CT&I. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

a) Uma das fragilidades do sistema brasileiro decorre do fato de que uma parcela muito pequena dos 
investimentos empresariais é destinada à importação de tecnologia e serviços especializados. 

b) Disseminar a excelência e elevar a participação da CT&I pelo país são iniciativas cruciais para a 
prosperidade econômica. 

c) O Brasil tem deficiências históricas a serem superadas, especialmente no que tange às 
desigualdades sociais, que devem ser objeto de políticas públicas que articulem a CT&I visando a 
inclusão social. 

d) A elevação da qualidade da educação passa pela valorização da cultura científica por meio de ações 
que alcancem todas as camadas sociais, em todo o território nacional. 

e) O desenvolvimento sustentável é entendido como o manejo e a conservação dos recursos naturais e 
a orientação da mudança tecnológica e institucional para atender às necessidades das gerações 
presentes e futuras. 
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