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1) A revisão de literatura constitui-se na fundamentação teórica do projeto de pesquisa e do trabalho
acadêmico, contribuindo para:
a) A definição do objetivo geral e dos objetivos específicos do projeto de pesquisa ou trabalho.
b) A definição das técnicas de pesquisa que deverão ser utilizadas, em função das variáveis.
c) A obtenção de informações sobre a situação atual do tema ou problema pesquisado.
d) A definição das variáveis dependentes e independentes utilizadas no problema de pesquisa.
e) A obtenção de subsídios para a formulação da(s) hipótese(s) da pesquisa e correlação entre as
variáveis.
2) Entendemos que o processo de conhecimento se dá pelas observações, perguntas, hipóteses,
experimentações, conclusões, documentações, desenvolvimentos, novas perguntas e:
a) Finalizar o processo
b) Manter tudo como está
c) Mudar o processo
d) Argumentar sobre os dados
e) continuar aprendendo
Podemos conceituar o RESUMO como um texto que se limita a condensar o conteúdo de um livro, de
um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou
julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor.
Partindo desta afirmação podemos dizer que:
I. O resumo é um texto reduzido e exato.
II. Em um resumo consta a ideia do autor e a crítica de quem resume.
III. O resumo é um texto onde o leitor pode saber, de forma concisa, o conteúdo do artigo, livro, etc.
IV. Para bem fazer entender o leitor, um resumo deve conter comentários ou avaliações.
a) II e IV estão corretas
b) I e II estão corretas
c) I e III estão corretas
d) II e III estão corretas
e) Todas as afirmações estão corretas
4) Uma das primeiras obrigações apresentadas aos alunos que vão começar o desenvolvimento do
seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) é escrever o trabalho seguindo as normas ABNT. As
Normas Brasileiras (NBR) da ABNT, que são baseadas em padrões internacionais, são usadas para
uniformizar a apresentação de trabalhos científicos em todo o país de forma a facilitar a leitura e
compreensão das milhares de pesquisas realizadas todo ano. Pensando nisso, o que preconiza a
NBR 10520?

5) A NBR 14724 explicita para o pesquisador as regras gerais para apresentação de qualquer tipo de
trabalho acadêmico. Pensando nisso, qual a intenção dessas regras?
6) Um dos elementos que facilitam a intenção do leitor ao encontrar um bom trabalho acadêmico é o
resumo. Na NBR 6028 está presente três tipos de resumos diferentes para esses trabalhos. Descreva
cada um deles, a partir do seu entendimento.

OBSERVAÇÃO: As respostas das questões acima deverão ser enviadas através do link
https://forms.gle/bnWarR2dxNTtSSRP7

