
Gabarito

A USP e a Google firmaram um termo de cooperação que possibilita a alunos, 
alumni [ex-alunos], docentes e servidores técnicos e administrativos da 
Universidade a utilização dos recursos que compõem a ferramenta G Suite for 
Education. Tais recursos incluem o uso ilimitado dos serviços de e-mail, com 
controle de spam, calendário, contato, comunicação digital, armazenamento e 
compartilhamento de documentos. Cada email USP conta com acesso ao Meu 
Drive. O mapeamento e sincronização de arquivos do Meu Drive com a sistema 
de arquivos do windows ou Mac é possível com:

Driver Sync Google Everywhere 43
Google Drive Mapper 11
Google Drive Synchronization 171
Google File Stream 774

Para os membros da comunidade universitária, a cooperação USP/Google, 
possibilita armazenamento ilimitado de dados na nuvem e acesso e 
administração do e-mail USP por mecanismos iguais ao Gmail, customizados 
para o ambiente da Universidade. Sobre o armazenamento de arquivos no 
Google Drive, qual recurso permite a criação de uma estrutura de arquivos com 
permissões horizontais entre pessoas participantes dessa estrutura?

Diretório colaborativo 17
Drive colaborativo 62
Drive compartilhado 888
Drive for groups 32

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle é oferecido aos docentes e 
alunos da Universidade de São Paulo em apoio às disciplinas da USP e outras 
atividades educacionais. A licença do Moodle é a GPL (GNU GENERAL 
PUBLIC LICENSE). É verdade que:

A instância do Moodle https://edisciplinas.usp.br não possui qualquer integração com os 
sistemas oficiais na USP como o jupiterweb

21

A USP pode usar o Moodle livremente e assim adaptá-lo integramentente para atender 
necessidade locais

777

A USP pode usar o Moodle livremente, mas não pode fazer nenhuma adaptação para atender 
necessidade locais

26

A USP, ao usar o Moodle, paga uma licença anual obrigatória, que permite dentre outra coisas, implementar um 
número ilimitado de instâncias, como https://edisciplinas.usp.br e https://cursosextensao.usp.br/

175



Google Meet é um serviço de comunicação por vídeo largamente usado na USP. 
Usando o navegador Google Chrome, qual opção permite o compatilhamento de 
áudio?

Compartilhamento de guia do Google Chrome 771
Compartilhamento de janela 39
Compartilhamento de tela inteira 100
Não possível compartilhar áudio 89

(ANULADA)
O Moodle permite o(a) Docente organizar o ambiente de seu curso com muita 
flexibilidade, bastando ativar o modo de edição. Qual opção não é verdade no 
modo de edição? 

As instâncias Moodle da USP usam a integração com a ferramenta MConf Web da Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)

52

Em “Adicionar uma atividade ou recurso” há uma atividade do tipo tarefa. Nesta atividade é 
possível habilitar a atribuição de nota para as tarefas submetidas.

49

Na instância Moodle https://edisciplinas.usp.br os usuários (alunos e docentes) não tem 
permissão de cadastro de senha, pois só é permitido o login com Senha Única USP

97

Só é possível adicionar apenas um Fórum para o curso por medida de segurança, pois fóruns 
são grandes fonte de envios de SPAMs. 
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