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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. 

 

 

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 escolher 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. 

As alternativas a seguir expressam elementos de um projeto de inovação 

tecnológica fictício na empresa também fictícia, Cia. XYZ de Biocombustíveis: 

I. “O projeto visa desenvolver um processo que permita obter etanol também com o 

bagaço, em acréscimo àquele produzido com o caldo. Pretende-se aperfeiçoar os 

processos enzimáticos hoje conhecidos em escala de bancada, devendo o 

produto final ser o projeto de engenharia e o estudo de viabilidade de uma 

unidade produtora de álcool etílico que tenha, como matéria-prima, o bagaço da 

cana”. 

II. “Produzir etanol com bagaço de cana-de-açúcar.” 

III. “O projeto visa o desenvolvimento da enzima que provoca a digestão do bagaço, 

num processo que resulta numa substância que seja o insumo necessário para a 

produção de etanol.” 
Fonte: Weisz, Joel. Projetos de inovação tecnológica: planejamento,  

Formulação, avaliação, tomada de decisões. Brasília: IEL, 2009. 

 

O conteúdo expresso nas alternativas se refere, na ordem, aos seguintes elementos 

do referido projeto de inovação tecnológica: 

a. Justificativa, atividade, objetivo 

b. Metodologia, escopo, justificativa 

c. Atividade, metodologia, escopo 

d. Escopo, objetivo, metodologia 

 

QUESTÃO 02. 

A figura abaixo apresenta três logotipos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Os logotipos apresentados se referem à: 

a. Revistas indexadas 

b. Censo populacional 

c. Base de dados de patentes 

d. Anais de eventos tecnológicos 

 

QUESTÃO 03. 

O Manual de Oslo estabelece domínios dos fatores relacionados à inovação em 
um Mapa da Inovação. Considerando esses domínios, relacione a coluna da 
direita com a da esquerda. 

1 – Condições estruturais 

 

2 – Fatores de transferência 

 

3 – Dínamo da inovação 

 

(2) Fatores institucionais e estruturais nacionais que 

estabelecem as regras e a gama de oportunidades 

de 

inovação. 

 

(4) Instituições dedicadas à ciência e engenharia 
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4 – Base de Ciência e 

Engenharia 

 

que sustentam o dínamo da inovação.  

 

(1) Conhecimento acumulado e as instituições de 

ciência e tecnologia que sustentam a inovação 

comercial, fornecendo treinamento tecnológico e 

conhecimento científico. 

 

(3) Fatores dinâmicos dentro das empresas ou em 

sua vizinhança imediata que têm um impacto direto 

em sua capacidade inovadora. 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a. 3, 2, 2, 4 

b. 4, 1, 3, 1 

c. 1, 3, 4, 2 

d. 2, 4, 1, 3 

 

QUESTÃO 04. 

Uma inovação pode ser mensurada por meio de diversos métricas no ambiente 
em que se desenvolve. Conforme a definição de cada uma dessas métricas e de 
como podem ser evidenciadas, relacione a coluna da direita com a da esquerda:  

Métricas da inovação Exemplos de indicadores 

(1) Recursos Humanos  ( ) Receita com produtos novos 

(2) Indicadores bibliométricos  ( ) Bolsas de formação 

(3) Impactos das inovações ( ) Aquisição de software 

(4) Dispêndios em Ciência e Tecnologia (C&T) e 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

( ) Citações de artigos 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a. 1, 3, 2, 4 

b. 3, 1, 4, 2 

c. 2, 4, 1, 3 

d. 4, 2, 3, 1 

 

QUESTÃO 05. 

A pesquisa em acervos físicos e virtuais se constitui em um método de pesquisa 

com potencial significativo de uso para detalhar o grau com que uma tecnologia 

se apresenta. São exemplos de uso da pesquisa nesses acervos, exceto: 

 

a. Identificar tecnologias emergentes. 

b. Identificar "atores" em tecnologia.  

c. Proceder o registro de propriedades intelectuais. 

d. Apoiar o setor produtivo no desenvolvimento e adaptação de tecnologias.  
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QUESTÃO 06. 

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

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

contém somente elementos pré-textuais: 

a. Folha de rosto, Errata, Glossário. 

b. Epígrafe, Resumo, Errata. 

c. Referências, Glossário, Epígrafe. 

d. Lista de Tabelas, Agradecimentos, Dedicatória 

 

QUESTÃO 07. 

As alternativas abaixo contêm referências bibliográficas conforme a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a. WORKSHOP DE DISSERTAÇÕES EM ANDAMENTO, 1., 1995, São Paulo. 

Anais... São Paulo: ICRS, USP, 1995. 39 p. 

b. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, Brasília, v.26. n.3, 1997. Disponível em: 

http://www.ibict.br/cionline/. Acesso em: 19 maio 1998. 

c. TAVES, R. F. Ministério corta pagamento de 46,5 mil professores. O Globo, 

Rio de Janeiro, 19 maio 1998. Disponível em: http://www.oglobo.com.br/. 

Acesso em: 19 MAIO 1998. 

d. RODRIGUES, M. V. Qualidade de vida no trabalho. 1989. 180 f. Dissertação 

(Mestrado em Administração) - Faculdade de Ciências Econômicas, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1989. 

e. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 2003. In: ABNT, Rio de 

Janeiro, 3.p. NBR 6028: Resumos. 

 

QUESTÃO 08. 

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. Sobre uma busca que utilize os operadores booleanos SAME, 

OR, NOT, AND, assinale a alternativa incorreta: 

a. O operador AND / E restringe a pesquisa, equivalendo a expressão: “com todas 

as palavras”.  

b. O operador booleano SAME é utilizado para localizar termos (próximos) dentro 

de uma mesma frase, sendo recomendável usá-lo ao invés do AND, pois 

restringe a pesquisa. 

c. O Uso de parênteses determina a ordem do processamento da expressão de 
pesquisa, isto é, cancela a ordem de precedência dos operadores.  Exemplo: 
(sun OR sunset) AND shine* - são recuperados registros contendo as palavras 
sun ou sunset, juntamente com a palavra shine e variantes. 

d. quando utilizar diferentes esses operadores no mesmo campo, a pesquisa será 

processada na seguinte ordem: 1. AND  2. NOT 3. SAME  4. OR. 

 

QUESTÃO 09. 

São critérios de formulação do problema da pesquisa: 

I. O problema pode ser expresso em uma pergunta que fundamenta toda a 

pesquisa. 
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II. O problema é delimitado no tempo e espaço. 

III. Possui uma resposta preliminar que será confirmada ou não a final da 

pesquisa. 

 

Está correto o que se diz em: 

a. I, II e III, apenas. 

b. II e III, apenas. 

c. I e II, apenas. 

d. I, III e IV, apenas. 

 

QUESTÃO 10. 

As dissertações do PROFNIT se originam de projetos tecnológicos e devem 

promover melhoria das condições de vida da sociedade (governo, empresa, 

academia e outros setores). Sobre esses temas de pesquisa, analise as 

afirmativas: 

I. Um tema apropriado necessariamente deve apresentar áreas que possam ser 

exploradas ou divergências a serem esclarecidas. 

II. Um tema adequado de pesquisa nem sempre deve se adequar ao perfil da 

equipe e aos recursos disponíveis, uma vez que se constitui em um projeto 

tecnológico. 

III. Se o tema é apropriado, é possível desenvolvê-lo com metodologias existentes 

ou propostas no âmbito do trabalho. 

IV. Exige-se que o tema apresente potencial de inovação. 

  

Está correto o que se diz em: 

a. I, III e IV. 

b. I e II. 

c. III e IV. 

d. II e III. 

 

QUESTÃO 11. 

Sobre operadores booleanos podem ser usados em expressões de busca, com 
mais de dois termos. Sobre o uso de AND e NOT, relacione a coluna da direita 
com a da esquerda: 

 

(1) 

 

( )   ( A OR B) AND C 

(2) 

 

( )   A NOT B 

(3) 

 

( )    A OR B 
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(4) 

 

( )    A AND B 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a. 4, 1, 3, 2. 

b. 1, 2, 3, 4. 

c. 3, 4, 2, 1. 

d. 2, 1, 4, 3. 

 

QUESTÃO 12. 

Sobre os tipos de busca em base de dados, marque V para alternativas 

verdadeiras e F para falsas: 

I. Buscar Assunto é a busca que a partir da inserção de um termo, consulta 

simultaneamente as várias coleções de um Portal. 

II. Buscar por periódico é o tipo de busca, por título, área do conhecimento, ISSN, 

Editor/Fornecedor realizada para encontrar o periódico, a ser consultado na 

pesquisa bibliográfica. 

III. Buscar por referência é o tipo de busca que possibilita encontrar um 

determinado artigo, utilizando trechos e paginação do artigo e o ISSN do 

periódico como termos de busca. 

IV. Busca por base de dados é o tipo de busca, por Título, Área do Conhecimento, 

Editor/Fornecedor e Tipo (conteúdo), realizada para encontrar a base de dados 

a ser consultada na pesquisa bibliográfica. 

 

A sequência correta é: 

a.  V, F, F, V. 

b.  V, V, V, V. 

c.  F, V, V, V. 

d.  V, F, V, F. 

 

QUESTÃO 13. 

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. Poster apresentado em evento 

c. Criação de empresa/organização inovadora 

d. Tecnologia social desenvolvida conjuntamente com a comunidade ou aplicada 

na interação com a comunidade. 

 

QUESTÃO 14. 

Conforme definido pela NBR 10.520/2002, uma citação corresponde a menção de 

uma informação extraída de outra fonte. Sobre esse tema, está correto o que se 

afirma em: 

 



 

 

03 de dezembro de 2022 MET Página 7 de 8 

 

a. Citação da citação: nesse caso pode ser direta ou indireta de um texto em que 

não se teve acesso ao original. 

b. Citação indireta: transcrição textual de parte da obra do autor consultado. 

c. Citação direta: texto baseado na obra do autor consultado. 

d. Dados que tenham sido obtidos via informação verbal podem ser utilizados. 

 

QUESTÃO 15. 

Para delimitação do tema de um TCC, é necessário observar as situações-

problema com senso crítico relativas ao tema e verificar a sua pertinência 

através dos seguintes meios. Sobre esse tema, assinale a afirmativa incorreta: 

a. Consultar internet, livros, periódicos, informes técnicos, banco de patentes, 

dentre outros. 

b. Consultar especialistas. 

c. Realizar prospecção tecnológica. 

d. Basear-se somente na experiência pessoal e intransferível do discente. 

 

QUESTÃO 16. 

Assinale a alternativa que não apresenta elementos pertinentes à estrutura de 

um Projeto de Pesquisa, segundo as normas da ABNT NBR 15287:2011:  

a. Capa e Folha de rosto; Lista de ilustrações, tabelas, siglas, símbolos. 

b. Sumário; Tema; Problema; Hipóteses. 

c. Metodologia; Orçamento; Cronograma. 

d. Resultados; Resumo; Abstract. 

 

 


