
Acadêmico: _______________________________________________ Data: _____/______/_________ 
 

EXERCÍCO DE FIXAÇÃO PARA AVALIAÇÃO 
1 Observe os trechos e marque o tipo de citação como direta e indireta: 

O estudo embasou-se no tipo de pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. Com base nas palavras de Rudio (2001, 
p.71), descrever é narrar o que acontece, assim a pesquisa descritiva, está interessada em descobrir o que acontece, conhecer o 
fenômeno, procurando interpretá-lo, e descrevê-lo.      [    ]  direta    [    ]  indireta  
 
 De acordo com o referido autor, a pesquisa científica tem como referente os fenômenos que podemos apontar, ver, ou cuja 
presença pode ser captada através de dispositivos científicos. (ibid, p.29)            [    ]  direta    [    ]  indireta 
 

De acordo com Tobar e Yalour (2001, p.92-93), uma pesquisa qualitativa deve envolver múltiplas fontes de dados, empregar 
a observação de primeira mão, interessar-se pelo cotidiano, situar-se num contexto de descobrimento, importar-se mais com os 
significados do que com a freqüência dos fatos e deve buscar o específico e o local para encontrar padrões, não estando atado ao 
modelo teórico.         [    ]  direta    [    ]  indireta 
 
2- Segundo ABNT, a fonte para digitação do texto deve ser de tamanho _________. O espaço entrelinhas deve ser de 

_________ e o formato da página deve ser ____________. [     ] 12; 2,0; A3  [     ] 12; 1,5; A4   [     ] 10; 1,5; A4 

 
3- Nas passagens abaixo, circule o erro quanto à norma citação de autores segundo ABNT: 
 

Conforme definição abordada ROUQUARYOL (1999, p.288), estilo de vida são: hábitos e comportamentos 
autodeterminados, adquiridos social ou culturalmente, de modo individual ou em grupo. 
 

O consumo de álcool eleva a PA tanto agudo quanto cronicamente. (Oparil, 1997, p. 290) Padrões de consumo e 
comportamento são os principais fatores de risco para HA. Destacam-se o consumo excessivo de calorias e de bebidas alcoólicas, a 
inatividade física, a baixa ingestão de potássio e o elevado consumo de sódio. (Lessa, 1998, p.84)  

 
Uma dieta básica para o controle/ profilaxia da HAS inclui 90 g de carne branca peixe ou ave como afirmam Nettina et al 

(p.417). 
 
4- Identifique falhas nos textos quanto ao uso de expressões latinas. Coloque nos espaços a forma correta. 
 

A carne vermelha contém mais gorduras saturadas. O estudo de Lopes, Siqueira, Souza e Costa (2003, p.68) demonstra uma 
dieta rica em ácidos graxos não esterificados atuam no sistema nervoso central, responsável pela liberação de substâncias 
vasoconstritoras, o que pode resultar no aumento da pressão pelo menos agudamente. _________________. 

 
As principais finalidades do sono são restaurar a função homeostática, manter a termorregulação normal e conservar a 

energia. A necessidade de sono aumenta com a atividade física, doença, gravidez, estresse emocional e aumento da atividade mental 
(KAPLAN; SADOCK1 1994 ibid TOWNSEND, 2002, p. 479)._______________________. 
 
5- A expressão correta para a seqüência de citação:  1º Lopes, 2º Lopes e novamente na mesma página seria:    
    [     ] ibid  [     ] op. cit.  [     ] apud   [     ] et al 
6- Correlacione as colunas 1 e 2: 

A Assunto ou área do saber a ser explorada   Metodologia 
B Dúvida a ser respondida  Justificativa e/ou relevância 
C Contextualização do ponto a ser explorado  Objeto de estudo 
D Tópico específico a ser estudado  Problematização 
E Fundamentação do problema  Problema de pesquisa 
F Caminho a ser percorrido  Tema 

7- Indique “A” para artigo e “M” para monografia: 
 
[____________] Comunicações escritas de extensão variável entre 5 e 10 páginas que têm o propósito de pôr, ao alcance de 
profissionais especializados, através de revistas credenciadas, resultados ainda que parciais de sondagens de pesquisas realizadas [...]. 
(COSTA, 2001, p.87) 
[____________] Possui abordagem sistemática de um tema que não precisa, necessariamente, marcar uma posição, possui ligação 
com o com a academia e segue as normas gerais científicas. 
[____________] Meio simplificado para a divulgação de um saber ou prática. Promove o crescimento pessoal e profissional, a 
afirmação de um saber. 
[____________] Versa sobre um tema particular – uma abordagem pontual. Descreve com precisão conceitos, variáveis, categorias, 
dimensões ou indicadores e as analisa. 

Ache erros de pontuação segundo a norma nesta nota de rodapé: 
                                                 
1 KAPLAN, H. I; SHADOK, B.J. Modern synopsis of comprehensive textbook of psychiatri. 7 ed. Baltimore:Williams & Wilkins. 
1994. 
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8- Quanto aos gráficos (figuras) e tabelas, indique os locais onde devem ser nomeados esses itens segundo ABNT: Coloque 
nome e fonte no local adequado. 
 
 

 

 
 
 
 
9- O autor/ estudante desperta a curiosidade do leitor, com isso, percebe-se que as indagações elaboradas delimitam a área da temática a ser 
estudada. Sobre as questões, pode-se afirmar que possuem vínculo com o problema que será anunciado, na medida em que: 

 Denotam informações relacionadas à problemática que envolve o problema de pesquisa. 
 Auxiliam o entendimento do leitor sobre os aspectos envolvidos na origem do problema. 
 Funcionam como diretrizes que de forma crítica, além de subsidiar a problematização, estabelecem suporte (“norte”) ao pesquisador na 

pesquisa. 
O texto comenta sobre:          a) problema   b) questões norteadoras  c) objeto de pesquisa  d) justificativa  

 
10 - Para que os verbos sejam objetivos devem ser utilizados no infinitivo. Veja alguns exemplos e marque aquele que mais se aproxima de seu 
estudo: 
[      ] Prognosticar: predizer, projetar. [      ] Modelar: dar forma.   [      ] Desenvolver: desenrolar o tema a partir de um ponto de vista. 
[      ] Avaliar: dar valores numéricos ou nominais, a partir de critérios. [      ] Determinar: estabelecer uma relação causal precisamente. 
[      ] Analisar: decompor, dissecar – aprofundar sobre o conhecido.  [      ] Identificar: encontrar, relacionar. 
[      ] Descrever: delinear, desenhar –representar pessoas por suas diferentes partes  e caracterizar. 
[      ] Explorar: descobrir indagar- fazer pela primeira vez esta busca, ao se conhecer quase nada sobre o tema. Chega-se uma hipótese final. 
 Estruture aqui um objetivo para seu estudo. 
Geral: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Específico(s):____________________________________________________________________________________________________________ 
 
11- Observe o resumo do artigo “Interdisciplinaridade e saúde: estudo bibliográfico”: 
Este é um estudo bibliográfico, no qual se buscou aproximação com o tema da interdisciplinaridade. A complexidade que caracteriza 
o mundo atual e, particularmente, o cenário de saúde exige o desenvolvimento de programas interdisciplinares de ensino com vistas a 
alcançar novo tipo de pensamento e a formação do profissional de saúde comprometido com a reconstrução social. Nosso objetivo foi 
buscar na literatura o significado da interdisciplinaridade, seu histórico, suas relações com a Saúde Coletiva e com a educação dos 
profissionais de saúde. 
 
Indique o aspecto metodológico contido no texto que permite identificar seu tipo: _________________________________________. 
Indique o aspecto contido no texto que permite identificar seu objeto: _______________________________________. 
Sublinhe o objetivo do estudo. 
O trecho apresenta resultados?    [    ] sim    [    ] não     Esse resumo é:    [    ] estruturado   [    ] informativo 
 
12- Veja os tópicos do artigo: 
 
INTERDISCIPLINARIDADE E SAÚDE: ESTUDO 
BIBLIOGRÁFICO 
RESUMO 
ABSTRACT 
RESUMÉN 
INTRODUÇÃO 
ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS 

O CONCEITO DE INTERDISCIPLINARIDADE 
INTERDISCIPLINARIDADE E SAÚDE COLETIVA 
A EDUCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
Qual item essencial ao trabalho científico ficou faltando nesse estudo? ______________________________________________. 
 
13- observe a referência bibliográfica desse trabalho: 
Vilela EM, Mendes IJM. Interdisciplinaridade e saúde: estudo bibliográfico. Rev Latino-am Enfermagem 2003 julho-agosto; 
11(4): 525-31.  
 
O estilo é: [    ] Vancouver  [    ] ABNT  Transforme para o estilo diferente do indicado: 
 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

  
  
  


