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CADERNO DE QUESTÕES 

AVALIAÇÃO NACIONAL DA DISCIPLINA METODOLOGIA DA PESQUISA 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO [MET] VIRTUAL 

 

 

1. Esta prova contém 16 (Dezesseis questões), cada uma com 4 (quatro) alternativas. 

2. A duração da prova é de 60 MINUTOS. 

3. As questões estarão disponibilizadas sequencialmente, ou seja, somente será possível 

ir para a próxima questão após responder a que estiver em tela, não sendo permitido 

retornar a questões anteriores. 

4. Para cada questão existe somente uma alternativa correta, que poderá ter sua resposta 

alterada apenas duas vezes. 

5. Não deixe nenhuma questão em branco. 

6. A sua nota estará disponível de acordo com o Calendário Acadêmico Nacional. 

7. Não haverá tempo suplementar para marcar as respostas. 

8. Não haverá tempo mínimo para a realização da prova. 

9. Caso você tenha algum problema de conexão de internet no decorrer da prova, as 

questões respondidas estão salvas na plataforma, porém os Coordenadores de Disciplina 

não assumem nenhuma responsabilidade sobre o envio das respostas. 

 

IMPORTANTE: 

Para INICIAR A PROVA deve clicar na palavra "TENTATIVA 1", que se encontra 

no centro do rodapé da página do sistema Moodle. 

 

IMPORTANTE: 

- O resultado desta avaliação corresponde a 50% da nota final da disciplina. 

- Para identificar a resposta correta basta clicar no círculo vazio ao lado esquerdo da 

alternativa escolhida. 

- Quando terminar de responder as questões confirme o envio e finalização da mesma. 

 

BOA AVALIAÇÃO! 
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Questão 01. 

O conhecimento é o “ato ou efeito de conhecer”, ou seja, compreende as relações 

que se estabelecem entre o sujeito que conhece e o objeto ou fenômeno alvo de uma 

pesquisa. Sobre este assunto analise as afirmativas a seguir: 

 

I. A partir de um fato ou fenômeno isolado, pode-se atingir graus de profundidade 

e de complexidade que ditarão formas diferentes de apropriação por parte do 

sujeito cognoscente. 

II. O conhecimento é um recurso econômico que, sob o ponto de vista empresarial, 

possibilita a criação de novas estratégias competitivas, inovação de produtos e 

serviços e melhorias em processos 

III. São exemplos de tipos de conhecimento: científico, religioso, filosófico e senso 

comum. 

IV. O conhecimento científico é fruto do raciocínio e da reflexão humana, sendo 

caracterizado pelo esforço da razão para questionar os problemas humanos e 

poder discernir entre o certo e o errado. 

 

Está correto o que se diz em: 

a) I, II e III apenas; 

b) II e III apenas; 

a. III e IV apenas; 

c) I, III e IV apenas. 

 

Questão 02. 

A imagem a seguir foi adotada para representar um tipo de conhecimento. 

Qual é o tipo de conhecimento representado na ilustração acima? 

a) Científico 

b) Filosófico 

a. Religioso 

c) Senso comum 

 

Questão 03. 

Sobre os tipos de conhecimento, relacione a coluna da direita com a da esquerda. 

 

1 – Conhecimento científico ( ) As suas evidências não são verificadas: 

está sempre implícita uma atitude de fé 

perante um conhecimento revelado. 2 – Conhecimento filosófico 

3 – Senso comum ( ) É fruto do raciocínio e da reflexão 

humana, sendo caracterizado pelo esforço 

da razão para questionar os problemas 

humanos e poder discernir entre o certo e 

o errado. 

4 – Conhecimento religioso 
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 ( ) Abrange fatos reais e concretos e 

fenômenos perceptíveis pelos sentidos, 

por meio do emprego de instrumentos e 

técnicas. 

 ( ) É assistemático, ou subjetivo, pois é o 

próprio sujeito que organiza suas 

experiências e conhecimentos.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a) 3, 4, 2, 1 

b) 2, 1, 3, 4 

c) 1, 3, 4, 2 

d) 4, 2, 1, 3 

 

Questão 04. 

Bunge (1980) afirma que o conhecimento científico é claro e preciso, comunicável, 

verificável, sistemático, geral e legal. Conforme a definição de cada uma dessas 

características associadas ao conhecimento, relacione a coluna da direita com a da 

esquerda: 

Claro e preciso  

( ) Apresenta a informação a quem tenha sido preparado para 

entendê-la, o que permite que as descobertas sejam 

confirmadas ou refutadas. 

Comunicável  
( ) Busca leis (da natureza e da cultura) e as aplica. Por isso, 

é essencialista, ou seja, procura chegar à raiz das coisas. 

Verificável  
( ) Permite que suas hipóteses possam ser colocadas a prova 

de forma empírica (observacional ou experimental) 

Sistemático  

( ) Identifica os fatos singulares em pautas gerais, os 

enunciados particulares em esquemas amplos, que podem 

enquadrar uma quantidade ilimitada de casos específicos. 

Geral  

( ) Constitui-se em um sistema de ideias conectadas 

logicamente entre si e não uma unidade de conhecimentos 

dispersos e desconexos. Quando há um certo conjunto básico 

(contestável) de hipóteses peculiares, tem-se uma teoria. 

Legal  
( ) Apresenta problemas distintos, resultados claros, 

definições precisas, descrições exatas, ou medições afinadas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a) 3, 5, 2, 6, 1, 4 

b) 2, 6, 3, 5, 4, 1 

c) 6, 4, 1, 3, 2, 5 

d) 5, 2, 4, 1, 3, 6 
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Questão 05. 

Sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), analise as 

afirmações a seguir: 

I. Entende-se por tecnologia, o conjunto de processos, métodos, técnicas e 

ferramentas relativos à arte, indústria, educação, entre outros. 

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

desenvolvimento social, e tampouco, com as leis, políticas, no modo de viver de 

uma sociedade, na cultura, na ética e no meio ambiente. 

II. Tecnocracia é a visão que a ciência, principalmente as ciências aplicadas, atua 

como desenvolvedora e promotora da técnica, induzindo a determinismos 

tecnológicos sem considerar questões sociais e culturais. 

III. A tecnologia não se alimenta de ciência e, esta, por sua vez, não depende dos 

estímulos da tecnologia. 

 

Está correto o que se diz em: 

a) I, II e IV, apenas 

b) II e III, apenas 

c) I, III e IV, apenas 

d) I e III, apenas 

 

Questão 06. 

Quanto aos tipos de método científico, assinale V para as afirmativas corretas e F 

para as falsas. 

( ) Método Indutivo ocorre quando por meio de observações particulares, chega-se à 

afirmação de um princípio geral. 

( ) Método Dialético se usa da descrição de um fenômeno, uma experiência. 

( ) No Método Dedutivo parte-se de princípios e proposições gerais ou universais e se 

chega a conclusões menos universais ou particulares. 

( ) No Método Fenomenológico, as teorias são testadas através de hipóteses alternativas 

e falseáveis. 

 

Assinale a alterativa correta: 

a) V, V, F, F 

b) V, F, F, V 

c) F, V, V, F 

d) V, F, F, F 

 

Questão 07. 

Os Elementos pós-textuais são itens complementares de grande importância ao 

entendimento do conteúdo de um trabalho acadêmico. Assinale a alternativa que 

contém um elemento pós-textual: 

a) Folha de rosto 

b) Errata 

c) Glossário 

d) Epígrafe 
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Questão 08. 

A Ética ou Filosofia Moral consiste no “estudo da conduta humana na medida em 

que ela pode ser chamada de boa ou má”. O questionamento da ética que emerge 

é: por quais razões o plágio pode ser considerado uma conduta má, eticamente 

incorreta e, portanto, reprovável no meio acadêmico? (PITHAN; VIDAL, 2013, 

p.78). O artigo desses autores propõe que “plágio acadêmico”, deve ser analisado 

como um fenômeno cultural complexo, com o objetivo de demonstrar a sua 

necessária abordagem interdisciplinar. Portanto, é correto afirmar que: 

 

I. I.O plágio pode ser analisado no âmbito da ética. 

II. O plágio pode ser analisado, somente, no âmbito jurídico. 

III. O plágio não tem caráter de análise no âmbito institucional. 

IV. O plágio pode ser analisado no âmbito pedagógico. 

 

Das assertivas apresentadas: 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) Apenas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas I e IV estão corretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

 

Questão 09. 

Operadores booleanos são palavras que têm o objetivo de definir para o sistema de 

busca como deve ser feita a combinação entre os termos ou expressões de uma 

pesquisa. São exemplos de operadores booleanos: 

a) apple OR (orange AND bananas); apple NOT oranges 

b) h$ematology; hematolog* 

c) organizat*; organi?ation 

d) (sun OR sunset) AND shine*; sun with sunset 

 

Questão 10. 

São critérios de escolha do problema da pesquisa: 

 

I. Importância da pesquisa para a sociedade. 

II. Importância da pesquisa para o próprio pesquisador. 

III. Importância da pesquisa para os stakeholders (público estratégico). 

 

Está correto o que se diz em: 

a) I, II e III, apenas; 

b) II e III, apenas; 

c) III e IV, apenas; 

d) I e III, apenas. 
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Questão 11. 

A formulação de hipóteses se constitui em uma das etapas de uma pesquisa. Sobre 

esse tema, analise as afirmativas: 

I. Hipótese é uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de 

resposta existente para um problema. 

II. Hipótese é um enunciado sucinto e que se propõe a examinar se há relação entre 

fenômenos (as variáveis) tratados de forma quantificável. 

III. As hipóteses visam explicitar de modo claro e compreensível a dificuldade com 

a qual se defronta e que se pretende resolver. 

IV. As hipóteses identificam a natureza do fenômeno estudado e aponta as 

características essenciais do que se quer estudar. 

 

Está correto o que se diz em: 

a) I, II e IV, apenas; 

b) I e II, apenas; 

c) III e IV, apenas; 

d) II e III, apenas. 

 

Questão 12. 

Quanto à abordagem, as pesquisas científicas podem ser qualitativas ou 

quantitativas. Sobre esse tema, relacione a coluna da direita com a da esquerda: 

(1) Quantitativo ( ) O pesquisador é parte do processo 

 ( ) O raciocínio é lógico e dedutivo 

(2) Qualitativo ( ) Descarta variáveis não representativas 
 ( ) O raciocínio é dialético e indutivo 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a) 2, 2, 2, 1 

b) 1, 1, 1, 1 

c) 1, 2, 2, 1 

d) 2, 2, 1, 1 

 

Questão 13. 

A CAPES, CNPq e outras instituições científicas se utilizam de índices de produção 

para avaliação da qualidade de periódicos, livros, eventos e técnico/tecnológico. 

Sobre esses índices, analise as afirmativas a seguir. Marque V para alternativas 

verdadeiras e F para falsas: 

I. O Qualis Periódicos está dividido em oito estratos, em ordem decrescente de 

valor: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 e C. 

II. Qualis é o processo de classificação dos periódicos mencionados pelos próprios 

programas de pós-graduação e não do universo de periódicos de cada área. 

III. Existe Qualis de livros, de eventos e de produção técnica/tecnológica. 

IV. O Qualis-Periódicos é um sistema usado para classificar a produção científica 

dos programas de pós-graduação no que se refere aos artigos publicados em 

periódicos científicos. 
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A sequência correta é: 

a) V, F, F, V 

b) F, V, V, F 

c) F, V, V, V 

d) V, F, V, F 

 

Questão 14. 

A inovação é avaliada por índices em todos os países, como forma de se entender 

setores produtivos e sociedades. Sobre essa abordagem da inovação, está correto o 

que se afirma em: 

a) A metodologia PINTEC permite que se identifique as empresas mais 

inovadoras de cada setor. 

b) São exemplos desses índices: WIPO e ORBIT. 

c) O Índice Brasil de Inovação (IBI) foi desenvolvido com base nos indicadores do 

Manual de Oslo. 

d) De acordo com o manual de Oslo, há três categorias principais de fatores que 

têm relação primária com a inovação: empresas comerciais, instituições 

dedicadas a ciência e tecnologia e questões de transferência e absorção de 

tecnologia, conhecimentos e habilidades. 

 

Questão 15. 

São considerados produtos técnico tecnológicos (PTT) pelo PROFNIT, exceto o que 

consta em: 

a) Software/Aplicativo de Propriedade Intelectual e/ou Transferência de 

Tecnologia para Inovação Tecnológica. 

b) Dissertação de mestrado 

c) Criação de empresa/organização inovadora 

d) Tecnologia social desenvolvida conjuntamente com a comunidade ou aplicada 

na interação com a comunidade. 

 

Questão 16. 

Quanto a pesquisa em acervo virtual, podemos afirmar: 

I. O site de busca BDTD busca somente dissertações produzidas no Brasil 

II. No site de busca BDTD, na busca avançada, não é permitido fazer a busca por 

assunto 

III. O site PBi, é possível restringir a busca pelo período, considerando dia, mês e 

ano. 

IV. No site periódicos da CAPES, é possível pesquisar apenas artigos, excluindo as 

demais publicações 

 

a) estão corretos os itens I, II e III 

b) estão corretos os itens II, III e IV 

c) estão corretos os itens III e IVA 

d) está correto somente o item III 


