
AVALIAÇÃO NACIONAL DE DISCIPLINA 
PROFNIT - MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTE LECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO 
 
 

 

 

Prova Nacional 07 de dezembro de 2019 

 

Pág. 1/8 

AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA DE METODOLOGIA 
DA PESQUISA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO 

CADERNO DE QUESTÕES 
1. Esta prova contém 16 (dezesseis questões), cada uma com 4 (quatro) alternativas. 
2. A duração da prova é de 2 (duas) horas.  
3. Todos os espaços em branco podem ser usados para rascunho. 
4. Para cada questão existe somente uma alternativa correta. Será anulada a 
questão em que for assinalada mais de uma alternativa. 
5. Assinale a alternativa que julgar correta na Folha de Respostas que lhe foi entregue 
com este Caderno de Questões. 
6. Não deixe nenhuma questão em branco. 
7. Não rasure, não amasse a Folha de Respostas. 
8. Não haverá tempo suplementar para marcar as respostas.  
9. O tempo mínimo de permanência em sala é de meia hora, após a entrega dos 
cadernos de questão.  
10. Os dois últimos candidatos devem permanecer na sala da prova até presenciar o 
fechamento do envelope com as folhas de respostas.  
IMPORTANTE:  
- O resultado desta avaliação corresponde a 50% da nota final da disciplina. 
- As questões foram elaboradas com base nos slides disponibilizados das aulas, e 
devem ser respondidas de acordo com as informações neles contidas. 
- Quanto ao preenchimento da Folha de Respostas, observe as instruções: 

a) Preencha o seu nome e o seu CPF nos espaços adequados. 
b) Assine no campo adequado da folha de respostas. 
c) Utilize APENAS caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Não é permitido o 
uso de qualquer corretivo ou de borrachas. O preenchimento com lápis ou caneta 
de outra cor anulará a questão e/ou a avaliação. 
d) Preencha todo círculo correspondente a alternativa escolhida, conforme 
exemplo abaixo. Não assinale resposta com “X”, o que invalida a questão. 

 

MODOCORRETO: MODOERRADO:  
 
BOA AVALIAÇÃO 
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QUESTÕES DE METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA E 
INOVAÇÃO 

 
 

1. Em relação a busca de patentes em bases de dados é correto afirmar: 

I. As bases de dados do INPI, Latipat e ESPACENET permitem acessos a 

respectivamente, pedidos de patentes depositados no Brasil; patentes 

depositadas na Espanha e países da América Latina; e patentes em mais de 

90 países. 

II. Derwent Innovations Index, ESPACENET, INPI e Latipat são bases de dados de 

patentes que permitem acesso aberto às consultas. 

III. Uma estratégia assertiva de busca de patentes envolve o emprego de sinônimos 

em inglês de determinada característica com o uso do operador OR e entre 

as diferentes características em combinação com o uso do operador AND. 

IV. A Classificação Internacional de Patentes (IPC – International Patent 

Classification) permite identificar as patentes por área tecnológica. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e II estão corretas.  

b) Apenas II e IV estão corretas.  

c) I, II e IV estão corretas.  

d) I, III e IV estão corretas. 

 

2. As informações sobre negócios são múltiplas e categorizadas em relação à fonte. 

Sobre essa temática é correto afirmar: 

I. Fontes impessoais e documentais são obtidas por meio de concorrentes e 

Gerentes/Diretores da empresa. 

II. Fontes pessoais são obtidas por meio de Congressos, Feiras, Eventos (anais). 

III. Fontes estritamente eletrônicas nunca são fontes internas. 

IV. Clippings/Press Releases nunca devem ser utilizadas como informações sobre 

negócios. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e III estão corretas.  

b) Apenas II e IV estão corretas.  

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

3. A escolha de um tema ideal para a condução de um projeto tecnológico deve ser 

pautada na transformação de uma ideia em uma proposta de investimento, 

estando organizada em um roteiro bem estruturado para sua execução e 

posterior implantação da tecnologia gerada. É correto afirmar que são 

características apropriadas para um projeto tecnológico: 

I. Apresentar potencial de inovação. 
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II. Investigar aspectos básicos da ciência. 

III. Copilar o estado de arte atual da ciência estudada. 

IV. Alargar as fronteiras do conhecimento. 

V. Melhorar as condições de vida da sociedade. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e III estão corretas.  

b) Apenas II e IV estão corretas.  

c) Apenas I e V estão corretas. 

d) Apenas IV e V estão corretas. 

 

4. Sobre as modalidades de produtos tecnológicos aceitos para apresentação de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no PROFNIT é correto afirmar: 

I. Não é considerado produto tecnológico o software livre, mesmo que passível de 

pedido de registro de propriedade intelectual. 

II. A elaboração de projetos de inovação tecnológica somente será considerado um 

produto tecnológico se demonstrado o uso pelo setor produtivo. 

III. A Curadoria de coleções biológicas, ou seja, organização, armazenamento e 

manutenção de coleções contendo organismos vivos ou suas partes para 

pesquisa científica e/ou ensino, não constituí um produto tecnológico. 

IV. É também produto tecnológico a elaboração de artigos originais e publicações 

tecnológicas em periódicos científicos em qualquer área de avaliação no 

Qualis da CAPES. 

V. A construção de base de dados técnico-científicas em formato eletrônico não se 

constituí em um produto tecnológico. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Todas as assertivas estão incorretas. 

b) Apenas II e III estão corretas.  

c) Apenas I e IV estão corretas. 

d) Apenas I e V estão corretas.  

 

5. Os manuais internacionais de metodologias de coleta e interpretação de dados 

são referências norteadoras para a avaliação e interpretação de métricas 

relacionadas a inovação tecnológica em escala mundial. Sobre esses manuais é 

correto afirmar: 

I. O manual de Frascati e o manual de Canberra foram elaborados pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos (OCDE), 

por isso, são mais direcionados para questões macroeconômicas, quando 

comparado ao manual de Oslo produzido pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC). 

II. O manual de Oslo é uma importante referência para as atividades de inovação 

na indústria brasileira. 



AVALIAÇÃO NACIONAL DE DISCIPLINA 
PROFNIT - MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTE LECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO 
 
 

 

 

Prova Nacional 07 de dezembro de 2019 

 

Pág. 4/8 

III. O manual de Frascati também aborda pontos importantes de como usar as 

orientações da OCDE para quantificar P&D nas economias em 

desenvolvimento. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e III estão corretas.  

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I e II estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

6. A estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-

graduação no Brasil é realizada pelo Qualis-Periódicos da CAPES. Sobre os 

critérios utilizados para a classificação dos estratos é correto afirmar: 

I. São os comitês de consultores de cada área de avaliação que realizam a 

classificação seguindo critérios previamente definidos pela área. 

II. O Qualis Periódicos está dividido em oito estratos e o fator de impacto medido 

pelo Institute for Scientific Information (ISI) é o principal critério de 

classificação utilizado para determinação da posição de uma publicação 

apenas nos estratos A1, A2, B1 e B2. 

III.  O Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas (ISSN) e o 

Identificador de Objeto Digital (DOI) atribuídos para uma publicação seriada é 

critério obrigatório em todos os estratos. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas.  

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

7. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) publica anualmente o 

Índice de Inovação Global (IIG), que consiste numa classificação das 

capacidades e dos resultados das economias do mundo em matéria de inovação 

com base em indicadores. A interpretação desses índices permite corretamente 

afirmar: 

I. Capital humano e pesquisa é o pilar que recebe maior ponderação quantitativa 

para elencar o grau de inovação de um país. 

II. O índice e os subíndices de inovação IIG dedicam-se a identificar os principais 

gargalos à inovação no Brasil, quando comparados com os outros países. 

III. Representam os cinco pilares que compõem o subíndice de insumos de 

inovação: instituições, capital humano e pesquisa, infraestrutura, sofisticação 

do mercado e sofisticação empresarial.  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e II estão corretas.  

b) Apenas II e III estão corretas. 
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c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

8. Acerca do conhecimento é correto afirmar: 

I. Pode se apresentar, principalmente, de duas formas diferentes: o Conhecimento 

Científico e o Conhecimento Popular (Senso Comum). 

II. O conhecimento científico difere dos demais por ter toda uma fundamentação e 

metodologias a serem seguidas, além de se basear em informações 

classificadas submetidas à verificação, que oferecem explicações plausíveis a 

respeito do objeto ou evento em questão. 

III. O conhecimento popular é aquele que forma um sistema de ideias e não de 

conhecimentos dispersos e desconexos que apresenta como característica 

fundamental a sua verificabilidade. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas.  

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

9. Citação consiste na menção no texto de informação extraída de outros 

documentos, com o objetivo de colocar o trabalho no contexto da temática, 

conferir a ele credibilidade, confrontar dados, fatos e argumentos, e registrar 

opiniões similares ou conclusões opostas. Exemplo de citação direta pode ser 

observado em: 

I. De acordo com Freitas (2007), os conectivos nem sempre são apresentados 

de forma explícita. O seu uso ou não uso pode constituir-se em uma 

estratégia do locutor – aquele que detém a palavra – para agir sobre o outro 

numa relação discursiva, através de implícitos linguísticos. 

II. “Uma vez que se tenha dividido os cargos por especialização do trabalho, é 

preciso agrupá-los de forma que as tarefas comuns possam ser 

coordenadas.” (ROBBINS, 2003, p. 173). 

III. A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, 

conforme a classificação proposta por Authier-Revuz (1982). 

a) Todas as assertivas estão corretas.  

b) Apenas III está correta.  

c) Apenas II está correta. 

d) Apenas I e III estão corretas. 

 

10. Sobre ética e moral é correto afirmar: 

I. Ética e moral se relacionam, mas possuem significados distintos: a ética tem 

por objeto os princípios que subjazem as normas que orientam a ação humana 
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e sistemas em que os sujeitos estão inseridos, enquanto a moral volta-se às 

ações concretas. 

II. A ética é essencialmente especulativa, não se devendo exigir dela um 

receituário quanto às formas de viver com sucesso, dado que se preocupa, 

sobretudo, com a fundamentação da moral (PEDRO, 2014).  

III. A moral, é eminentemente prática, voltada para a ação não concreta e real, 

para um certo saber fazer prático-moral e para a aplicação de normas morais 

consideradas válidas por todos os membros de um determinado grupo social. 

IV. Ética profissional do cientista inclui um conjunto de deveres derivados de 

valores éticos especificamente científicos, isto é, valores que se impõem ao 

cientista em virtude de seu compromisso com a própria finalidade de sua 

profissão: a construção coletiva da ciência como um patrimônio coletivo. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e III estão corretas.  

b) Apenas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas III está correta. 

 

11. Ao conceber um projeto de pesquisa e propô-lo à agência de fomento, o 

pesquisador deve:  

I. Oferecer uma contribuição que julgue ser original e relevante ao avanço da 

ciência. 

II. Informar seus dados curriculares de maneira veraz, completa e precisa. 

III. Declarar a existência de qualquer conflito potencial de interesses que possa 

afetar a fidedignidade científica dos resultados do desenvolvimento do projeto. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e II estão corretas.  

b) Apenas II e III estão corretas.  

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

 

12. Acerca dos tipos de relatórios técnicos, analise as afirmações: 

I. ANBR 10719 é uma norma que especifica os princípios gerais para a 

elaboração e a apresentação do relatório técnico e/ou científico. 

II. Relatórios técnicos de pesquisa são relatórios de andamento ou de 

conclusão da pesquisa em andamento, parcial, ou que está concluindo.  

III. Relatório ou Laudo Técnico é um relatório detalhado realizado pelo técnico 

e profissional especializado naquele assunto. 

IV. Relatórios Gerenciais não são considerados documentos técnicos, mesmo 

que baseados em fatos, contendo informações relevantes para avaliação e 

possíveis tomadas de decisão. 

Das assertivas apresentadas:  



AVALIAÇÃO NACIONAL DE DISCIPLINA 
PROFNIT - MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTE LECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO 
 
 

 

 

Prova Nacional 07 de dezembro de 2019 

 

Pág. 7/8 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b)  Apenas II e III estão corretas.  

c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Apenas I e IV estão corretas. 

 

13.São componentes necessários de um protocolo experimental:  

I. A declaração de intenções. 

II. Os materiais a serem utilizados durante o experimento. 

III. A coleta de dados, os métodos de interpretação e os programas de 

amostragem. 

IV. As referências bibliográficas. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas II, III e IV estão corretas.  

c) Apenas I, II e III estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

14. As afirmações abaixo referem-se às definições utilizadas na Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, NBR 6023: 

I. A monografia é um documento constituído de uma só parte ou de um número 

pré-estabelecido de partes que se complementam. 

II. Publicação seriada é editada em unidades físicas sucessivas, com 

designações numéricas e/ou cronológicas, e destinada a ser continuada 

indefinidamente. 

III. Editora é a responsável intelectual ou científica que atua na reunião de artigos 

para uma revista, jornal etc. 

IV. Editor é pessoa(s) ou instituição responsável pela produção editorial. 

Das assertivas apresentadas:  

a) Todas as afirmações estão corretas. 

b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas III e IV estão corretas. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

 

15. Sobre a relação entre ciência, tecnologia e sociedade analise as assertivas a 

seguir: 

I. No ciclo do conhecimento, a ciência se alimenta da tecnologia e a tecnologia 

depende do equipamento científico.  

II. A ciência e a tecnologia constituem um ciclo de sistemas interativos que não 

alimentam um ao outro.  

III. As descobertas da ciência e as aplicações tecnológicas se conectam com o 

desenvolvimento social.  
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IV. Todo avanço tecnológico traz problemas científicos.  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas.  

c) Apenas I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

 

16. Sobre os tipos de pesquisa, analise as assertivas a seguir: 

I. A pesquisa descritiva utiliza técnicas padronizadas de coleta de dados.  

II. A pesquisa explicativa busca identificar relações de causa e efeito.  

III. A pesquisa exploratória pesquisa problemas pouco estudados.  

IV. A pesquisa do tipo descritiva prepara o terreno para novos estudos.  

V. A pesquisa explicativa é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o 

conhecimento.  

Das assertivas apresentadas:  

a) Apenas II, IV e V estão corretas. 

b) Apenas I, III e V estão corretas.  

c) Apenas I, II e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

 


