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O tema do estudo reportado no texto é

01

valorização da pesquisa qualitativa.

rigor na pesquisa qualitativa.

terminologia alternativa e rigor científico.

rigor nas pesquisas em geral.

qualidade e rigor na pesquisa científica.e

d

c

b

a

Responda às questões com base no texto intitulado

Rigour, reliability and validity in qualitative research.

No parágrafo 1, qual critério é citado para defi-NÃO

nir o valor de um estudo?

02

Integridade das afirmações.

Coerência dos objetivos.

Solidez do método.

Precisão dos resultados.

Integridade das conclusões.e

d

c

b

a

No segmento “It is which is chalthe last of these -

lenged here” (§ 1), o segmento destacado se refere a

03

“dismissing any attempt to establish rigour” (§ 1).

“using existing terms and criteria in the tradi-

tional manner” (§ 1).

“using existing terms and criteria with modifica-

tion to their interpretation” (§ 1).

“rejecting traditional terms and criteria while

substituting new terms and criteria (§ 1).

“A variety of positions is to be found” (§ 1).e

d

c

b

a

Assinale a sequência correta.

Nos parágrafos 2 e 3, os autores do texto apresen-

tam várias definições para confiabilidade. Associe

as colunas, relacionando a definição a seu(s) res-

pectivo(s) autor(es).

04

1. LoBiondo-Wood

& Haber (1998)

2. Polit &

Hungler (1995)

3. Hammersley

(1992)

4. Mason (1996)

Grau de consistência ou

dependência com que um

instrumento mede um atri-

buto.

Grau de consistência com

que ocorrências são atri-

buídas a mesma categoria

por observadores diferen-

tes ou pelo mesmo obser-

vador em situações dis-

tintas.

Padronização dos instru-

mentos de coleta de dados.

Consistência ou constân-

cia de um instrumento de

medida.

(   )

(   )

(   )

(   )

4 3 2 1.‒ ‒ ‒

4 1 3 2.‒ ‒ ‒

2 3 4 1.‒ ‒ ‒

3 2 1 4.‒ ‒ ‒

1 4 2 3.‒ ‒ ‒e

d

c

b

a

08



Ao se fazer perguntas idênticas a um informan-

te em diferentes oportunidades, verifica-se a

estabilidade.

Consistência é a coerência das respostas de um

mesmo informante em dois instrumentos de

pesquisa diferentes.

Ao se parafrasear uma pergunta em diferentes

momentos de uma entrevista, testa-se a equi-

valência.

(   )

(   )

(   )

D A D– –

A A D– –

A D D– –

A D A– –

D A A– –

Assinale a sequência correta.

c

b

a d

e

Sobre a confiabilidade, indique se os segmentos a

seguir estão em (A) ou (D) comacordo desacordo

o que apresenta o parágrafo 3.

05

Na pesquisa quantitativa, a validade é o grau

com que um instrumento mede aquilo que se

propõe a medir.

Na pesquisa qualitativa, a validade permite de-

terminar até que ponto os resultados são gene-

ralizáveis a todos os fenômenos.

A validade de conteúdo depende da amostra-

gem e da elaboração do instrumento de coleta

de dados.

A validade de critério é obtida ao se comparar o

instrumento de coleta de dados e os resultados

com um padrão estabelecido a fim de aferir a

correlação entre desempenho calculado e de-

sempenho real.

(   )

(   )

(   )

A D D D– – –

A A D D– – –

D A A A– – –

D A A D– – –

A D A A– – –

Assinale a sequência correta.

c

b

a d

e

Sobre a validade, indique se os segmentos a seguir

estão em (A) ou (D) com o queacordo desacordo

apresentam os parágrafos 7 e 9.

06

(   )

Assinale a alternativa cujo fragmento sublinhado

indica alto grau de certeza do autor em relação ao

que afirma.

07

“There is general agreement that all research

studies be open to critique and evaluation”must

(§1).

“Failure to assess the worth of a study the‒

soundness of its method, the accuracy of its

findings, and the integrity of assumptions made

or conclusions reached have dire‒ could

consequences” (§1).

“These be accepted without much concern”may

(§8).

“The suggestion is that credibility is enhanced

when triangulated data concur, and that areas

where congruence occurs be givenshould

priority” (§13).

“Alternatively, supposing that respondent valida-

tion were to be undertaken two or three years

after a study, it be expected to providemight

more security regarding the stability of the

findings” (§21).

e

d

c

b

a

09



Assinale o segmento que inclui uma relação ló-NÃO

gica de entre as ideias.CONTRASTE

08

“The first two indicate the detached nature of the

researcher, while the third acknowledges the

active involvement of the researcher, but all

relate to confidence in data collection” (§2).

“While this may be acceptable for quantitative

methods, though Hammersley (1992) questions

even this, the non-standardization of qualitative

methods and the determination to seek greater

validity through retention of context makes it

impossible in qualitative work” (§3).

“Although efforts may be made to enhance a

study's reliability, in most cases the nature of the

data and the sample make this practically

hopeless” (§6).

“As suggested by Hammersley (1992, p. 67), the

notable difference lies more in the means to

establish achievement of the criterion rather

than in the criterion itself. However, the assertion

of the need for a new criterion is accepted in a

fairly unquestioning manner in a number of texts

directed specifically at nurses (e.g. Holloway &

Wheeler 1996)” (§10).

“The suggestion is that credibility is enhanced

when triangulated data concur, and that areas

where congruence occurs should be given

priority” (§13).

e

d

c

b

a

Os segmentos destacados em “For a study 'isthem

credible when it presents such faithful interpretations

of participants' experiences that are able tothey

recognize as own'” (§1 ) referem-se, resthem their 6 -

pectivamente, a

09

participants Hall and Stevens participants‒ ‒ ‒

interpretations of participants' experiences.

Hall and Stevens – interpretations of partici-

pants' experiences participants participants.‒ ‒

Hall and Stevens participants participants'‒ ‒

experiences participants.‒

interpretations of participants' experiences ‒

participants participants' experiences partici‒ ‒ -

pants.

participants Hall and Stevens participants‒ ‒ ‒

participants' experiences.

e

d

c

b

a

O segmento destacado em “This appears to be an

unsupported assertion that women guard a self-

evidently valid construct of a given phenomenon”

(§1 ) pode ser traduzido, no contexto em que é em7 -

pregado, por

10

um dado valor de um fenômeno válido e indiscu-

tível.

um construto indiscutivelmente válido de um da-

do fenômeno.

um dado fenômeno pertencente a um construto

indiscutível.

um fenômeno pertencente a um construto indis-

cutivelmente válido.

um construto válido de um dado fenômeno indis-

cutível.

e

d

c

b

a

10



A função do segmento destacado em “Checking the

results on completion of data collection or of

the whole study with the respondents would, it is

alle edg , meet the requirements of diachronic

reliability” (§21) é

11

atenuar o grau de comprometimento do autor

em relação ao que é dito.

estabelecer relação lógico-semântica de condi-

ção-resultado.

sinalizar alto grau de certeza do autor em relação

ao que é dito.

estabelecer relação lógico-semântica de causa-

consequência.

esclarecer o sentido de um segmento menciona-

do anteriormente no texto.

e

d

c

b

a

Considere as seguintes afirmações sobre a técnica de-
nominada (§21).Respondent validation

I - Busca confirmar os resultados com os informan-
tes de pesquisa.

II - Envolve problemas como dificuldade de acesso
ao informante e alteração do posicionamento do in-
formante.

III - Permite que outros pesquisadores recuperem a
trajetória de pesquisa, comparem suas conclusões
com as do autor da pesquisa e, assim, decidam
sobre o valor do estudo.

Estão em acordo com o texto

12

apenas I.

apenas .II e III

apenas I e I .I

apenas I e II.I

I, II e III.

c

b

a

e

d

Qual das alternativas se refere à técnica denominada

Audit of decision trail (§27)?

13

Envolve o emprego de mais de uma fonte de

dados, mais de um método de coleta de dados ou

mesmo mais de um investigador.

Permite que o pesquisador observe a comunida-

de investigada por período de tempo maior que o

usual.

Prevê que o pesquisador pondere sobre suas

próprias crenças à medida que verifica as cren-

ças de seus informantes.

Envolve discutir os resultados e problemas de

pesquisa com colegas que tenham conhecimento

sobre o tema.

Implica o registro de detalhes sobre o processo

de pesquisa e sobre as tomadas de decisão pelo

pesquisador.

e

d

c

b

a

O texto constitui um exemplar de um(a):

14

Artigo de revisão.

Artigo experimental.

Editorial de periódico científico.

Resenha acadêmica.

Resumo acadêmico.e

d

c

b

a

1 1



Relacione o nome de cada técnica (em Inglês) com o

benefício que ela promove em termos de rigor na

pesquisa.

15

1. Self-description

and reflective

journal (§20)

2. Prolonged

involvement

and persistent

observation

(§24)

3. Peer debriefing

(§25)

4. Triangulation

§26)(

Reduz as desvantagens ine-

rentes ao uso de uma única

fonte, método ou investi-

gador.

Permite que o pesquisador

entenda como ele próprio

afeta os resultados da pes-

quisa ao invés de tentar eli-

minar sua influência.

Reduz as discrepâncias en-

tre os significados pressu-

postos pelo investigador e

aqueles que são reconhe-

cidos pela comunidade in-

vestigada.

Estimula o pesquisador a

considerar e a explorar ou-

tras perspectivas e explica-

ções potenciais para os

dados.

(   )

(   )

(   )

(   )

Assinale a sequência correta.

3 4 1 2– – –

2 1 3 4– – –

1 2 4 3– – –

4 1 2 3– – –

4 3 2 1– – –e

d

c

b

a

12

Qual alternativa sintetiza a (§28) a queCONCLUSÃO

chegam os autores do texto sobre o tema?

16

Para os autores, é imperativo que se busque

rigor na pesquisa qualitativa, mas, para isso, é

necessário propor terminologia alternativa, uma

vez que a terminologia existente não parece

apropriada a todas as abordagens de pesquisa.

É necessário que se busque o rigor na pesquisa

qualitativa e, para isso, os autores defendem que

se usem os mesmos conceitos de rigor já exis-

tentes, mas adotando-se meios diferentes para

se avaliar e garantir critérios de rigor.

Para que a pesquisa qualitativa garanta o mesmo

rigor adotado em pesquisas quantitativas, é

necessário não apenas propor conceitos especí-

ficos sobre o que determina o rigor científico,

como também estratégias para avaliá-lo e

garanti-lo.

Existem termos e conceitos sobre rigor científico

que se aplicam tanto na pesquisa quantitativa

quanto na qualitativa e, portanto, os autores

consideram supérfluo investir em novos estudos

sobre rigor.

Os autores consideram que a validade é algo

inerente ao rigor na pesquisa qualitativa, mas

sua essência e significado não podem ser os

mesmos adotados em abordagens tradicionais.

e

d

c

b

a


