PROVA DE INGLÊS
No. candidato:___________
Leia, atentamente, as questões abaixo e responda, em português e à tinta.
1- Em que medida as características reconhecidas como vitais na ciência se apresentam
rotineiramente na prática das pesquisas e publicações?
2- Numa ciência transparente, o que aconteceria com os resultados de estudos que não
encontram resultados estatisticamente significativos?
3- Qual o objetivo da Comissão de Diretrizes para Promoção da Transparência e Abertura?
4- Caracterize, em linhas gerais, os padrões sugeridos pelos autores do texto para a
publicação de acesso aberto.
5- Por que o fato de registrarmos de forma prévia o plano de análises de um estudo gera sua
maior reprodutibilidade?
6- Qual o motivo que os autores apontam para a Comissão de Diretrizes ter criado a diretriz
“Níveis” para publicação?
7- Descreva os 4 níveis possíveis que uma revista pode adotar em relação ao padrão
“replicação”.
8- Qual a vantagem de se definir diferentes padrões e múltiplos níveis para as revistas?
9Traduza os seguintes trechos abaixo:
a) Many individual researchers lack strong incentives to be more transparent, even
though the credibility of science would benefit if everyone were more transparent
(última linha do ultimo parágrafo, pág. 1422).
b) Moreover, the guidelines are sensitive to barriers to openness by articulating, for
example, a process for exceptions to sharing because of ethical issues, intellectual
property concerns, or availability of necessary resources (ultimo parágrafo da
primeira coluna, pág. 1423).
c) To progress, science needs both innovation and self-correction; replication offers
opportunies for self-correction to more efficiently identify promising research
directions (segundo parágrafo da segunda coluna, pág. 1423).
d) Journal and publisher decisions can be based on many factors – including their
readiness to adopt modest to stronger transparency standards for authors, internal
journal operations, and disciplinary norms and expectations (segundo parágrafo,
segunda coluna, pág. 1424).

