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Fluência Digital 
 
Nome Completo       
 
Responda as questões a seguir: 

  Sim Não 
01 Sou capaz de instalar um programa em meu computador?   
02 Sou capaz de criar uma pasta (subdiretório) em minha área de trabalho ou 

arquivo de documentos? 
  

03 Sou capaz de copiar e mover arquivos para uma pasta?   
04 Já salvei arquivos em um disco rígido ou disquete?   
05 Sou capaz de criar um atalho usando o Windows?   
06 Sei reconfigurar o relógio do meu computador?   
07 Já obtive sucesso em comprar um computador   
08 Sei como mover arquivos indesejados para a lixeira e removê-los 

definitivamente quando não quero usá-los nem usarei mais? 
  

09 Sou capaz de descompactar um arquivo compactado?   
10 Sei o quanto é importante fazer regularmente uma cópia (backup) de arquivos 

importantes? 
  

11 Sei onde encontrar informação documentada, caso não entenda alguma parte 
de um programa? 

  

12 Sei usar o verificador ortográfico para corrigir um texto digitado?   
13 Sou capaz de escrever e revisar uma relatório ou trabalho usando um 

processador de texto? 
  

14 Sou capaz de salvar e imprimir uma cópia desse trabalho?   
15 Consigo incorporar imagens, gráficos ou tabelas a um arquivo?   
16 Sou capaz de enviar, excluir, responder e imprimir mensagens de correio 

eletrônico (e-mail)? 
  

17 Sei como assinar e cancelar grupos de discussão on-line?   
18 Sei como participar de grupos de discussão on-line (netiqueta)?   
19 Sei o que é um navegador Web (browser) e como usá-lo para navegar entre 

páginas ou sites da Web? 
  

20 Sei o que é um plug-in e como instalá-lo?   
21 Sei ler os vários formatos de arquivo disponíveis na Web, por exemplo, GIF, 

JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, ZIP, etc.? 
  

22 Sou capaz de dizer se a informação contida em um site é confiável ou válida?   
23 Sou capaz de procurar, validar e citar informações na Web?   
24 Sou capaz de descobrir o endereço de pessoas, instituições e empresas usando 

buscadores da Web? 
  

25 Consigo descarregar arquivos usando meu navegador Web?   
 
 

26- Qual a sua principal forma de acesso a 
computador/Internet?  

 em casa  
 no trabalho   
 na USP 
 em todos os lugares indicados 
 não tem acesso 

 
27- Qual a sua freqüência de acesso à Internet?  diariamente  

 semanalmente  
 quinzenalmente 
 raramente  
 nunca 

 
28- Você já fez algum curso à distância?   sim   não 
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29- Você já utilizou algum desses ambientes virtuai s? 

MSN   sim   não 
E-Groups   sim   não 

Wiki   sim   não 
WebCT   sim   não 
AulaNet   sim   não 

Blackboard   sim   não 
WebAula   sim   não 

COL   sim   não 
TelEduc   sim   não 

Outros(especificar)       
 

Chat   sim   não 
Correio eletrônico   sim   não 

Vídeo/ tele/áudio conferência   sim   não 
Software educacional/gerencial   sim   não 

Comunidade virtual de 
aprendizagem 

  sim   não 

Fórum   sim   não 

30- 
Experiência/conhe
cimento como 
usuário em 
tecnologia 
aplicada a 
educação  

Outros (especificar)       
 

31- Qual programa deve estar instalado no computado r 
para se conseguir abrir arquivos com extensão .pdf?  

 Adobe Acrobat Reader 
 Unzip 
 Word Wild Web 
 PowerPoint 
 nenhuma das anteriores 

 
32- Como é denominado o documento com perguntas e 
respostas mais freqüentes sobre determinado 
assunto? 

 FAQ 
 Browser 
 Multimídia 
 Código-Fonte 
 nenhuma das anteriores 

 
33- Qual destes endereços é o único que permite o 
acesso a página web? 

 http://www.spiconez@uol.com.br 
 http://www.fe.usp@br 
 http://200.204.0.10 
 nenhuma das anteriores 

 
34- Como se chama o conjunto de regras de 
convivência no ciberespaço 

 antivírus 
 fireweall 
 netiqueta 
 span 
 nenhuma das anteriores 

 
35- Como você avalia seu grau de conhecimento e 
habilidade em informática no geral? 

 Básico  
 Intermediário  
 Avançado 
 Não tenho conhecimento em informática 

 
Comentários gerais: 
      
 
 


