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PROVA ESCRITA 
 
 
 
 

 
Instruções (leia atentamente): 

 

1. A prova é composta de 21 (vinte e uma) questões objetivas; 
2. Há questões com 4 alternativas (a, b, c, d) e outras com 5 alternativas (a, b, c, d, e), apenas 1 

alternativa deve ser assinalada; 
3. Não amasse, não rasure e não dobre as folhas da prova; 
4. Cada questão possui somente uma alternativa correta; 
5. Transcreva as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS à caneta de tinta azul ou preta. No 

caso de rasuras, a questão será desconsiderada; 
6. Não destaque nenhuma folha da prova (com exceção da folha do gabarito); 
7. A última folha da prova é o seu gabarito, 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:  

 

 

 RESPOSTAS 

 

Questões 
Alternativas 
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Espaço reservado para a comissão de avaliação: 

Número de questões respondidas corretamente: Total de pontos obtidos: 
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CADERNO DE QUESTÕES 
 

1. Considerando as afirmações contidas no Manual de Oslo no que diz respeito às Teorias da Inovação 
e Necessidades de Mensuração, pode-se afirmar em relações às alternativas abaixo que: 

 
I. As inovações nas empresas referem-se a mudanças planejadas nas suas atividades com o 

intuito de melhorar seu desempenho. 
II. O elo entre a inovação e a mudança econômica é de central interesse. Por meio da 

inovação, novos conhecimentos são criados e difundidos, expandindo o potencial econômico 
para o desenvolvimento de novos produtos e de novos métodos produtivos de operação. 
Esses melhoramentos dependem apenas do conhecimento tecnológico. 

III. Há duas opções principais para a empresa que deseja mudar seus produtos, capacitações ou 
sistemas de produção, marketing e organização. A empresa pode investir em atividades de 
criação para desenvolver inovações internamente – sozinha ou em parceria com outras 
empresas – ou pode adotar inovações desenvolvidas por outras empresas ou instituições 
como parte de um processo de difusão. 

IV. As atividades inovadoras específicas, utilizadas pelas empresas para o desenvolvimento ou 
aquisição de inovação, abarcam exclusivamente o P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). 

 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Apenas a I é verdadeira, as demais afirmativas são falsas. 
c) I, II e III são verdadeiras e a afirmativa IV é falsa. 
d) I e III são verdadeiras e as afirmativas II e IV são falsas. 

 
2. O NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition aponta seis tendências-chave, seis desafios 

significativos e seis importantes desenvolvimentos na tecnologia educacional que são colocados, 
diretamente, no contexto de seu provável impacto sobre as missões fundamentais do Ensino 
Superior. Em relação às tendências-chave, que o relatório aponta, pode-se afirmar conforme as 
alternativas abaixo que: 
I. No horizonte de curto prazo — isto é, dentro dos próximos um ou dois anos — estão 

Modelos de aprendizagem híbrida e Expansão dos Recursos Educacionais Abertos. 
II. No segundo horizonte de adoção, depois de três a cinco anos, há o crescimento do interesse 

em analíticas da aprendizagem e o redesenho dos espaços de aprendizagem. 

III. No horizonte de longo prazo, estabelecido em cinco anos ou mais, espera-se o avanço das 

culturas de inovação e abordagens de aprendizagem mais profundas. 
 

a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Todas as afirmativas são falsas. 
c) I é falsa e as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) I e II são as afirmativas falsas e a III é verdadeira.
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3. Segundo o NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition, a adoção de tecnologia educacional 
nas IES apresenta desafios significativos, que dificultarão ou impedirão seu sucesso. O relatório 
classifica estes desafios em três categorias: solucionáveis, difíceis e complexos. Em relação aos 
desafios, que o relatório aponta, pode-se afirmar em relação às alternativas abaixo que: 

 
I. Que o “avanço da equidade digital” e a “combinação de aprendizagem formal e informal”, 

são desafios solucionáveis, pois, “sabemos como resolver”. 
II. Por sua parte, um “Ensino do Pensamento Complexo” e “Personalização da Aprendizagem” 

são desafios complexos, pois, suas soluções são difíceis de serem identificadas. 
III. Já, a “gestão do conhecimento obsoleto” e “repensar o papel do professor”, pertencem à 

categoria dos desafios complexos, pois são difíceis de definir e muito mais, de solucionar. 
 

a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Todas as afirmativas são falsas. 
c) I e II são falsas e a afirmativa III é verdadeira. 
d) I é verdadeira e as afirmativas II e III são falsas. 

 
4. Segundo Linhares et al. (2017) no artigo intitulado: “Análise Temporal de uma Rede de Contato 

Hospitalar utilizando Técnicas de Visualização de Informação”, dentro do contexto de visão 
temporal existem 3 métodos de reordenação de nós: Nascimento, Lexicográfico e Vizinhos 
Recorrentes. Com relação aos métodos de reordenação de nós é correto afirmar que: 

 

a) No método lexicográfico, os nós são inseridos na ordem em que se conectam a algum outro 
nó, pela primeira vez. 

b) No método vizinhos recorrentes, a ordenação centraliza e aproxima os nós que mais se 
conectam entre si, ou seja, os nós que são vizinhos na rede. 

c) No método nascimento,  os nós são inseridos em ordem crescente de rótulo ou data, o qual 
varia de acordo com o domínio do problema. 

d) Os métodos de reordenação de nós, não são capazes de identificar o nível de intensidade das 
atividades dos nós, em instantes de tempo específicos. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

5. O NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition aponta seis importantes desenvolvimentos 
na tecnologia educacional, colocados diretamente no contexto de seu provável impacto sobre as 
missões fundamentais do Ensino Superior. Pode-se afirmar, em relação às alternativas abaixo que: 

 

I. Para curto prazo, um ano ou menos, o relatório aponta tecnologias de aprendizagem 
adaptativa e aprendizagem móvel. 

II. Para médio prazo, dois ou três anos, Internet das coisas e a próxima geração de LMS.  
III. Para longo prazo, em um horizonte de quatro a cinco anos, Inteligência artificial e 

Laboratórios Virtuais e Remotos. 
 

a) I e II são afirmativas verdadeiras e a III é falsa.  
b) I é verdadeira e as afirmativas II e III são falsas.  
c) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas são falsas. 
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6. De acordo com o Manual de Oslo, uma inovação organizacional é a implementação de um novo 
método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 
trabalho ou em suas relações externas. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa com a 
resposta correta: 
I. Fusões ou aquisições de outras firmas são consideradas inovações organizacionais. 
II. Mudanças nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas baseadas em métodos organizacionais, já em uso na empresa, não 
são inovações organizacionais. 

III. As inovações na organização do local de trabalho não envolvem a implementação de novos 
métodos para distribuir responsabilidades e poder de decisão entre os empregados na divisão 
de trabalho existente no interior das atividades da empresa (e unidades organizacionais) e 
entre essas atividades. 
 

a) Todas as afirmativas são verdadeiras.  
b) Todas as afirmativas são falsas. 
c) I e III são afirmativas falsas e a II é verdadeira.  
d) I é falsa e as afirmativas II e III são verdadeiras. 

 

7. Em relação às afirmações a seguir, extraídas do NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition, 
pode-se afirmar que: 
I. A Internet das Coisas (IoT) é um conceito que descreve objetos dotados da potência de um 

computador através de processadores ou sensores embarcados capazes de transmitir 
informação através das redes. 

II. A próxima geração de LMS, também chamada ambiente de aprendizagem digital de próxima 
geração (Next Generation Digital Learning Eenvironment - NGDLE) se refere ao 
desenvolvimento de espaços mais flexíveis, que assistam à personalização, cumpram com os 
padrões de desenho universal e desempenhem um papel mais importante na avaliação da 
aprendizagem formativa. 

III. A aprendizagem colaborativa, refere-se ao trabalho conjunto de alunos e educadores em 
atividades pares ou em grupo, é baseada na visão de que a aprendizagem é uma construção 
social. Esta abordagem geralmente inclui atividades focadas em quatro princípios gerais: a 
centralidade do aluno, a ênfase na interação, trabalho em grupo e no desenvolvimento de 
soluções para os desafios reais. 

 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras.  
b) Todas as afirmativas são falsas. 
c) I e II são afirmativas falsas e a III é verdadeira.  
d) I é verdadeira e as afirmativas II e III são falsas. 
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8. Segundo Santos et al. (2017) no artigo intitulado “Comparação de Técnicas de Predição de Links em 
Sub-redes de Coautoria Formada por Currículos da Plataforma Lattes” quatro técnicas foram 
analisadas para tarefa de predição de links na rede de pesquisadores cadastrados na Plataforma 
Lattes: Evolução Espectral, Vizinhos Comuns, Adamic-Adar e Jaccard. Com relação à técnica 
Vizinhos Comuns é correto afirmar que: 

 
a) A técnica permite a definição de uma métrica para calcular a similaridade entre dois nós 

quaisquer, levando em conta um coeficiente de normalização dos vizinhos comuns. 
b) A técnica é baseada na predição de uma vizinhança em comum, mas sem considerar a 

característica de interligação dos nós. 
c) A técnica permite identificar uma relação entre a quantidade de conexões em comum entre 

dois nós quaisquer e a probabilidade de haver uma conexão entre estes dois nós. 
d) A técnica é baseada no conjunto de todos os caminhos, como uma medida p ara a soma dos 

caminhos entre dois nós e, exponencialmente, exibe a medida ponderada pelo número de 
caminhos mais curtos para interligá-los. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

9. Em relação às afirmações a seguir, considerando-se o NMC Horizon Report: 2017 Higher 

Education Edition, pode-se afirmar que: 
 

I. A educação superior tende a converter-se em um veículo para impulsionar a inovação na 
medida que os campi universitários venham a se converter em focos para o empreendimento. 

II. É fundamental, para manter o ritmo, que as instituições avaliem criticamente seus programas 
de estudos e implementem mudanças em seus métodos de avaliação, a fim de, eliminar 
barreias que limitam o desenvolvimento de novas ideias. 

III. Para incentivar a inovação, as instituições devem ser estruturadas para permitir flexibilidade 
ao dirigir a criatividade e pensamento empreendedor. Porém, não cabe às universidades 
oferecer espaços e ambientes para estimular o comportamento de risco através da 
experimentação e teste de ideias, uma vez que, estes deverão ser de competência da gestão 
pública. 

 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras.  
b) Todas as afirmativas são falsas. 
c) I e II são afirmativas verdadeiras e a III é falsa. 
d) I é verdadeira e as afirmativas II e III são falsas.
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10. Segundo Linhares et al. (2017) no artigo intitulado: “Análise Temporal de uma Rede de Contato 
Hospitalar utilizando Técnicas de Visualização de Informação”, dentro do contexto da visualização 
de redes temporais, a partir das afirmações a seguir, marque a alternativa correta. 

 

I. Visão estrutural de rede e visão hierárquica de rede são formas de visualização de redes 
temporais. 

II. Estratégias adequadas de visualização de redes temporais são importantes para o correto 
entendimento das interações entre os nós e da evolução da rede ao longo do tempo. 

III. A visualização de redes temporais permite a análise de padrões existentes em dados reais 
que possuem informação temporal. 

IV. A visualização de redes temporais não permite a exibição dos momentos em que as 

interações entre as instâncias ocorrem. 
 

a) Apenas a afirmativa III está correta. 
b) As afirmativas II e III estão corretas. 
c) As afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa I está correta. 
e) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

 

11. Segundo o NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition, as forças do mercado e o rápido 
ritmo dos avanços tecnológicos estão obrigando os trabalhadores a evoluir e atualizar 
continuamente suas habilidades, tornando essencial a aprendizagem permanente. Em relação às 
iniciativas abaixo, pode-se afirmar que: 

 
I. A Comissão Europeia está estabelecendo um precedente político ao reconhecer que a 

validação da aprendizagem informal aumenta a visibilidade dos resultados da aprendizagem 
e o valor apropriado destas experiências. 

II. No Reino Unido, o Departamento de Educação colocou em funcionamento a iniciativa 
“Education Quality through Innovative Partnerships”, que permite que os estudantes 
disponham de uma ajuda financeira para várias ofertas não tradicionais de ensino e 
formação. 

III A Harvard Extension School é outro exemplo de uma instituição que criou uma estratégia 
de “Recognition of Prior Learning” (reconhecimento da aprendizagem prévia), como parte de 
um esforço mais amplo para facilitar o acesso e a mobilidade dos estudantes. 

 
a) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
b) Todas as afirmativas são falsas. 
c) I e II são verdadeiras e a afirmativa III é falsa. 
d) I é verdadeira e a as afirmativas II e III são falsas.
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12. O Manual de Oslo, em seu Capítulo 7, discute os incentivos e obstáculos ao engajamento em 
atividades de inovação e os impactos da inovação. Leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta: 

 

 

I. As políticas atuam de forma central na concepção dos métodos legais de proteção às 
inovações. Os dados sobre quais tipos de métodos são usados e sua importância relativa 
podem ajudar a instruir as empresas para a maximização dos benefícios econômicos e sociais, 
provenientes dos direitos de propriedade intelectual. 

II. A capacidade que as empresas possuem de se apropriar dos ganhos provenientes das 
atividades de inovação é um fator importante com efeitos sobre a inovação. 

III. Os dados de patentes, tanto as solicitações como as concessões, funcionam apenas como 
um resultado final da atividade de inovação e também, fornecem informações sobre as 
capacitações inovadoras da empresa. 

 
a) I e II são afirmativas verdadeiras e a III é falsa.  
b) II é verdadeira e I e III são afirmativas falsas. 
c) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas são falsas. 

 

13. Por definição, todas as inovações devem conter algum grau de novidade. Sendo estas: 
 

a) Radical e incremental 
b) Novos processos, novos produtos, e novos serviços 
c) Nova para a empresa, nova para o mercado, e nova para o mundo 
d) Inovação empresarial, inovação processual, inovação radical 
e) Inovação radical, novos produtos, e novos serviços 

 
14. O CIEB Estudos é uma série de publicações que tem como objetivo gerar subsídios para a discussão 

de questões centrais para a inovação na educação pública brasileira. A edição CIEB Estudos #4, 
que trata de Políticas de Tecnologia na educação brasileira contempla uma seção que apresenta 
uma Revisão da Literatura Internacional. Sobre as afirmações abaixo, extraídas desta seção, é 
possível afirmar que: 

 

I. Nos Estados Unidos, em 2011, foi lançado um projeto nacional (The Teaching Teachers for 
the Future – TTF), realizado em 2011 e 2012, com o propósito de propiciar aos futuros 
professores o desenvolvimento de competências de ensino com as TIC, prevendo engendrar 
mudanças substanciais para superar impedimentos ao amplo uso das TIC nas salas de aula. 

II. Para cumprir as metas do Conselho Europeu de inserção na sociedade do conhecimento, 
transformação da economia e modernização dos sistemas de proteção social e de ensino, a 
Espanha elaborou uma estratégia alicerçada em um plano tecnológico com vistas a promover 
o desenvolvimento e a competitividade, com base em três eixos: ciência, tecnologia e 
inovação, no âmbito do qual criou o PTE – Plano Tecnológico da Educação.
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III. O governo de Hong Kong, por meio do Ministério da Educação (MOE), define o conjunto 
de resultados desejáveis para a educação (Desired Outcomes of Education – DOE), que engloba 
as competências do século XXI e os atributos que todo cidadão deverá possuir, ao fim de sua 
educação formal. 

 

a) Todas as afirmativas são verdadeiras.  
b) Todas as afirmativas são falsas. 
c) I e II são verdadeiras e a afirmativa III é falsa. 
d) I é verdadeira e as afirmativas II e III são falsas. 

 

15. O modelo Four in Balance tem sido utilizado no desenvolvimento e avaliações de situações 
educacionais e é composto por 4 eixos, sendo eles: a) visão, b) competência, c) conteúdos e 
recursos digitais e d) infraestrutura. Com relação ao modelo Four in Balance é correto afirmar 
que: 

 

a) O eixo visão é o mais importante dos 4 eixos e o único eixo imprescindível pois refere-se a 
capacidade do próprio modelo em visualizar de maneira panorâmica todos os demais eixos, 
apresentando uma síntese completa do modelo. O eixo visão apresenta uma visão geral sobre 
o modelo e descreve as potencialidades e limitações dos demais eixos no contexto da situação 
educacional específica que está sendo avaliada e/ou desenvolvida. 

b) O eixo competência é responsável por prever os conhecimentos e habilidades que os 
professores devem possuir sobre o uso das TIC como ferramenta de ensino. Nesse eixo, a 
competência é exclusivamente tratada do ponto de vista do professor, não se devendo 
considerar outros atores envolvidos no processo tais como os gestores e pessoal de apoio. 

c) A grande vantagem de utilização do modelo Four in Balance é a independência existente 
entre cada um dos eixos, o que torna possível um acompanhamento facilitado da implantação 
de qualquer iniciativa educacional envolvendo tecnologias. A separação e independência 
entre os eixos permite que as ações de implantação das políticas educacionais sejam 
executadas em momentos distintos e depois avaliadas separadamente em acordo com as 
necessidades apresentadas em cada um desses eixos. 

d) O eixo infraestrutura descreve as necessidades relacionadas aos recursos tecnológicos que 
devem ser implementados para que uma determinada iniciativa educacional seja bem-
sucedida. O eixo infraestrutura deve contemplar: a disponibilidade de hardware, redes e 
conectividade dentro do sistema de educação (e no âmbito da instituição), além da 
implantação, gestão e manutenção da infraestrutura tecnológica e de suporte às aplicações. 

e) O eixo conteúdos e recursos educacionais deve prever os materiais digitais de aprendizagem 
produzidos para fins educacionais, além dos pacotes de softwares educativos e de gestão 
necessários para a implantação da política. Nesse eixo, são encorajadas políticas que 
envolvam a compra de softwares educacionais e de gestão proprietários, uma vez que existe 
uma tendência mundial em priorizar soluções mais corporativas pela facilidade na prestação 
dos serviços de manutenção.
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16. O currículo Lattes é uma base de dados que contém os currículos da grande maioria de 
pesquisadores existentes no Brasil. Uma coautoria de artigo científico ocorre quando 
diferentes autores (donos dos currículos) publicam em conjunto um mesmo artigo científico em 
um algum veículo de publicação (revista científica, anais de conferência, etc). Considerando que 
se deseja extrair do currículo Lattes uma rede de coautoria, é possível afirmar que: 

 
a) Os nós (nodos) da rede seriam os artigos científicos e as arestas (interligações), seriam as 

indicações de existência de algum coautor em comum, entre esses artigos. 
b) Os nós (nodos) da rede seriam os autores e as arestas (interligações), seriam as indicações de 

existência de coautoria de algum trabalho, entre esses autores. 
c) Os nós (nodos) da rede seriam os artigos científicos e as arestas (interligações), seriam os 

autores, que publicaram em coautoria. 
d) Os nós (nodos) da rede seriam os autores e as arestas (interligações), seriam as indicações de 

existência de instituições comuns a esses autores. 
e) Os nós (nodos) da rede seriam os autores e as arestas (interligações), seriam os tipos de veículos, 

em que os artigos foram publicados (revista científica, anais de conferência, etc). 
 

17. No contexto educacional brasileiro, o conhecimento construído ao longo da história sobre as TIC 
levou à ressignificação do modelo Four in Balance original, na elaboração das políticas nacionais, 
reafirmando a relevância da busca de equilíbrio entre os quatro eixos propostos; porém, 
ampliando o modelo com vistas a atender às especificidades econômicas, sociais e culturais do 
pa ís com a proposição de um novo eixo transversal, composto de: 

 

a) Currículo, avaliação e pesquisa. 
b) Visão compartilhada, competência e avaliação. 
c) Conteúdos, recursos digitais e competência. 
d) Infraestrutura, currículo e avaliação. 
e) Competência, infraestrutura e conteúdo. 

 
18. No modelo Four in balance, desenvolvido em 2001 pela Fundação TIC para a Escola, da Holanda 

(Stichting Ict op School, 2001), com vistas à implantação das tecnologias nos processos 
educacionais, o destaque está, principalmente, na: 

 
a) Visão educacional compartilhada com toda a equipe da escola e do sistema de ensino.  
b) Focalização de aspectos relacionados à integração entre as dimensões. 
c) Formação dos profissionais, professores e gestores escolares e pessoal de apoio. 
d) Seleção de conteúdos e de recursos digitais. 
e) Disponibilidade de infraestrutura tecnológica adequada. 
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19. No documento “A ciência e o poder legislativo no Brasil: relatos e experiências”, a respeito da Lei 
8.666 (lei de licitações) é correto afirmar: 

 

a) Essa lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

b) Hoje, seja para construir um muro ou um satélite, as exigências administrativas e legais, a 
serem cumpridas por uma instituição pública de pesquisa no Brasil, são as mesmas. 

c) Essa lei passou a simbolizar a maior eficiência à prática das atividades de ciência, tecnologia e 
inovação no País. 

d) Com o incremento da atividade científica brasileira a partir dos anos 1990, a lei 8.666 auxiliou 
na desburocratização dos entraves técnicos, no desenvolvimento de ciência e tecnologia, nas 
instituições públicas. 

e) A SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), por reunir historicamente, apenas 
docentes e pesquisadores, de diferentes instituições de ensino e pesquisa, tornou-se, desde 
logo, um fórum, ainda que informal, de conversas sobre as dificuldades que a legislação e os 
órgãos de controle vinham impondo para o desenvolvimento das atividades de C&T. 

 
 

20. Complete a lacuna, de acordo com o Capítulo I Marco legal da ciência, tecnologia e inovação, do 
livro A ciência e o poder legislativo no Brasil: relatos e experiências. 

 

O novo Marco de CT&I materializa o início de um novo tempo no Brasil. O processo de integração, 
simplificação e flexibilização das atividades direta e indiretamente relacionadas às pesquisas 
desenvolvidas por instituições públicas, propiciado pela promulgação da Emenda Constitucional 
85/2015 marcou este nascimento. A integração ____________________________, como 
sinaliza ainda, a diretriz constitucional, abre novas perspectivas para o fomento à inovação, 
cujo histórico de quebras e descontinuidades implica em riscos para o futuro competitivo do País. 

 

a) De empresas privadas ao sistema nacional público de pesquisa 
b) De organizações privadas ao sistema de gestão de inovação 
c) De organizações públicas ao sistema de gestão de tecnologia e inovação 
d) De empresas públicas ao sistema nacional de inovação 
e) De organizações não governamentais ao sistema nacional de pesquisa 
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21. A Emenda Constitucional 85/2015 e na Lei 13.243/2016, apelidada de Marco Legal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MLCTI), foi importante por uma série de razões, além dos próprios 
mecanismos implantados ou aperfeiçoados e da expectativa que estes criaram de 
modernização dos setores envolvidos. Duas destas razões certamente merecem destaque: 

 

a) A primeira é a relação entre o setor de Educação. A segunda seria estabelecer metas de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 

b) A primeira é burocratização do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). A segunda seria 
a criação de medidas provisórias relacionadas a CT&I. 

c) A primeira é relacionar o setor de agronegócios com o setor de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(CT&I). A segunda seria dar suporte ao Congresso Nacional. 

d) A primeira é implementar políticas públicas de segurança da informação. A segunda envolve 
uma alteração na legislação atual com base na ISO 17799. 

e) A primeira é o fortalecimento da relação entre as diversas entidades do (macro) setor de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). A segunda envolve uma alteração na relação deste 
macro setor de CT&I com os poderes do Estado, em particular com o Congresso Nacional. 
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GABARITO 
 

OBS: Esta folha poderá ser destacada para posterior conferência 
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