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INSTRUÇÕES:
1.
2.
3.
4.
5.

Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 60 (sessenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 15 minutos.

QUESTÃO UM: O Questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série
ordenada de perguntas. Em relação as perguntas do questionário, elas podem ser chamadas:
I - descritivas: onde o objetivo é descrever o perfil das pessoas participantes da pesquisa
como, por exemplo, renda, idade, escolaridade e profissão;
II - comportamentais: que têm como propósito conhecer o comportamento dessas pessoas
como padrão de consumo, de comportamento social, econômico e pessoal, dentre outros; e
III - preferenciais: que buscam avaliar a opinião de alguma condição ou circunstância que tem
relação com a problemática da pesquisa.
IV – narrativas: que buscam descrever um proposito ou comportamento que tem relação com a
problemática da pesquisa
Estão corretas as alternativas

A.
B.
C.
D.

I e II
I, II e III
II e IV
I, II, III e IV

QUESTÃO DOIS: A problematização tem o objetivo de levantar problemas para a discussão e
reflexão individual e/ou em grupo. Para isso é necessário:
I - ler atentamente o texto e procurar questioná-lo, buscando encontrar as respostas para os
problemas;
II – transcrever de forma idêntica conforme foi grifado para o corpo do trabalho.
III - assinalar em uma folha de papel os termos, os conceitos, as ideias.
IV - só é possível problematizar após a leitura de textos originais do autor que está escrevendo
sobre o assunto e a leitura de outros autores que criticam as ideias expostas pelo autor
original.
Estão corretas as alternativas

A.
B.
C.
D.

I e II
I, III e IV
I, II, III e IV
II, III e IV

QUESTÃO TRÊS: A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) considera como
trabalhos acadêmicos as teses, dissertações e os trabalhos de conclusão de curso (TCCs).
Dessa maneira, tem-se:
I – O TCC diz respeito a um estudo cujo conhecimento do assunto deve ser expressado para a
conclusão dos cursos de graduação, especialização, aperfeiçoamento, etc.
II - As TESES é o documento que apresenta o resultado de um trabalho a respeito de um
tempo único e bem delimitado, por isso, é utilizado para a obtenção do título de doutor.
III – O TCC é o documento que apresenta o resultado de um experimento não delimitado.
IV - A DISSERTAÇÃO é o documento utilizado para a divulgação de resultados de um trabalho
experimental ou um estudo científico com tema único e bem delimitado sendo, portanto,
utilizado para a obtenção do título de mestre.
Estão corretas as alternativas

A.
B.
C.
D.

I e II
I, II e III
I, II e IV
I, II, III e IV

QUESTÃO QUATRO: O pesquisador precisa ter clareza sobre qual é a informação que ele
precisa para a realização de uma entrevista. Para isso, devemos ter alguns cuidados:
I - planejar a entrevista, definindo claramente qual é o objetivo;
II - conhecer com antecedência o entrevistado e o campo de pesquisa;
III - agendar previamente a hora e o local do encontro; e
IV - garantir o sigilo e a confiabilidade dos dados e da identidade do entrevistado.
Estão corretas as alternativas

A.
B.
C.
D.

I e II
I, II e III
I e IV
I, II, III e IV

QUESTÃO CINCO:Suponha que um e-mail será enviado para os seguintes destinatários
válidos:

De acordo com as informações acima, pode-se afirmar corretamente que:
A.
B.
C.
D.

o e-mail será enviado para todos os contatos de Sandra.
a cópia oculta do e-mail será direcionada a Marina.
João Carlos receberá o e-mail somente quando Marina o ler.
Sandra receberá o e-mail sem que João Carlos e Marina Pires saibam.

QUESTÃO SEIS: ) Marque a alternativa que apresenta somente sites de busca.
A.
B.
C.
D.

Yahoo, Cadê, Google, Bing
Alta Vista, Excel, PowerPoint, Yahoo
Google, Word, Flash, Java
Cadê, Bing, Excel, Google

QUESTÃO SETE: Considere o fragmento de uma planilha eletrônica mostrada na figura a
seguir:
Assinale a alternativa que apresenta uma fórmula sintaticamente CORRETA para calcular o
valor da célula F7:

A.
B.
C.
D.

=SOMA(F2-F6) ;
=SOMA(F2;F6) ;
=SOMA(F2+F6) ;
=SOMA(F2:F6) ;

QUESTÃO OITO: Assinale a alternativa em que um dispositivo de saída de dados está
CORRETAMENTE representado:

A.
B.
C.
D.

Caixa de som.
Scanner.
Microfone
Câmera de vídeo.

QUESTÃO NOVE: Constituem características da Redação Oficial recomendada pelo Manual
de Redação da Presidência da República
A. Transparência, Responsabilidade Social e Publicidade; Norma Padrão;
B. Norma Padrão, Resiliência, Patrimonialismo, Transparência;
C. Gramática Oficial da Língua Portuguesa, Padronização, Papel Timbrado;
D. Norma Padrão, Uniformidade de Sentido, Impessoalidade.

QUESTÃO DEZ: É verdadeiro afirmar no que se refere a Ata e Atestado
A. Constituem documentos não reconhecidos como documentos oficiais;
B. A primeira se refere ao resumo e oficialização de uma reunião e a segunda constitui um
atestado de verdade em relação a determinado fato;
C. A primeira é utilizada apenas em reuniões de associações ou de departamentos de
universidades;
D. O Atestado só é utilizado em decorrência de consultas médicas, odontológicas ou de
perícias do INSS.

