
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Leia estas instruções : 

 

1 
Confi ra  s e os  dados  contidos  na parte  in ferior des ta capa es tão corretos  e, em  seguida, assine no 

espaço reservado para isso. 

2 
Es te Caderno contém  vinte e sete questões , sendo 25 de múl tipla  escolha e 2 discurs ivas , assim 

d istribuídas: Discursivas , Conhecimentos Específicos  → 01 a 20 e Educação Profissional → 21 a 25. 

3 
Se o Caderno contiver alguma imperfe ição gráfica que impeça a le i tura, comunique isso 

imediatamente ao Fis cal . 

4 Cada ques tão  de múl tip la  escolha, apresenta apenas  uma resposta correta.  

5 
Os  rascunhos  e as marcações  fe i tas  nes te Caderno não serão considerados  para efei to  de 

avaliação. 

6 
In terpretar as  questões  faz parte  da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos  aos 

Fis cais . 

7 Utilize qualquer espaço em  branco deste Caderno para rascunhos e  não des taque nenhuma folha. 

8 
Você d ispõe de, no máximo, quatro horas para responder às ques tões de múl tipla  es colha e 

preencher as  Folhas  de Res pos tas . 

9 
Use exclusivamente caneta esferográfica, confeccionada em  materia l transparente, de tin ta preta ou  
azul . 

10 O preenchimento das Folhas  de Respos tas  é de sua in te ira  responsabil idade. 

11 
Reti rando-se antes de decorrerem duas horas do início da prova , devolva, também , es te 

Caderno; caso contrário , poderá levá-lo . 

12 Antes  de reti rar-se definitivamente  da sa la, devolva ao Fiscal  a  Folha de Respos tas . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato:__________________________________________________ 
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Q ue stõe s D i sc ur si vas 
 

 
 
 

 
 

Questão 1 

 
Considerando que em uma empresa quase todas as operações mantêm algum t ipo de estoque,  a 
maioria geralmente de materiais , mas também de informação ou consumidores (fila), e xplic ite:  

a) os  mot ivos pelos quais as  empresas necess itam de estoques; 
b) a contribuição dos estoques à agregação de valor aos produtos; 
c ) o papel dos estoques no planejamento e controle Just  In Time (JIT).  

 
 
 

 

 
 
 

Questão 2  

 
Após o lançamento de um produto,  os profiss ionais  de ma rket ing devem estar cientes de que o 

produto não durará para sempre no mercado,  p orém devem empenhar es forços para que ele 

perdure o máximo de tempo possível.  Para isso ,  é importante entender como se dá o c iclo de 

vida de cada produto e como atuar em cada um dos quatro es tágios desse c ic lo.   

Descreva como os profissionais  de market ing devem agir em cada um dos estágios  do c ic lo de 

vida do produto . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER RESPONDIDAS NA FOLHA DE RESPOSTAS  DAS QUESTÕES 
DISCURSIVAS, MANTENDO O MEMORIAL DE CÁLCULO, QUANDO FOR O CASO. 
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Q ue stõe s de  M úl t i p la  E sco l ha 
 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PROCESSOS E OPERAÇÕES 
 

01.  É correto afirmar que um Modelo de Programação Linear 
 

A) é um algoritmo de um problema real descrito em termos de equações e inequações,  ou 
seja, em l inguagem matemát ica, no qual ex istem variáveis  de dec isão e uma função -
objet ivo,  que se tenta ot imizar. 

B) é um algoritmo que representa um problema real descrito em termos de equações,  em 
l inguagem matemática,  e neste ex istem variáveis  de dec isão,  res trições e uma função -
objet ivo,  que se tenta ot imizar. 

C) é uma representação de um problema real descrito em termos de equações e in equações 
l ineares,  ou seja,  em linguagem matemát ica,  no qual ex is tem variáveis  de dec isão, 
res trições e uma função-objet ivo,  que se tenta ot imizar. 

D) é uma representação espac ial de um problema real descrito em termos de equações e 
inequações lineares,  ou seja,  em linguagem matemát ica,  no qual ex istem variáveis  de  
dec isão e uma função-objet ivo,  que se tenta ot imizar. 

 
 

02.  A figura abaixo representa um conjunto de restrições de um problema de Mix  de Produção.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ass inale a opção correta no que se refere às inequações que compõem o conjunto. 

 

A) 12X1+ 18X2  360;   5X1 +  10X2  120;  X1  20;  X1 0 e X2  0. 

B) 30X1 + 20X2  360;  5X1 + 10X2  120;   X1  20; X1 0 e X2  0. 

C) 12X1 + 24X2  360;  5X1 +  10X2  120;   X1  20;  X1 0 e X2  0. 

D) 30X1 + 12X2  360;  5X1 +  10X2  120;   X1  20;  X1 0 e X2  0. 

 
 
03.  Em uma curva temporal de previsão,  é correto afirmar,  t ratando-se de previsão de demanda,   

que a curva deve conter os  seguintes fatores: 
 

A) tendênc ia, sazonalidade,  variações irregulares e variações randômicas. 

B) tendênc ia, correlações, variações irregulares e variações randômicas . 

C) tendênc ia, correlações, variáveis  de convergênc ia e variações randômicas . 

D) tendênc ia, sazonalidade,  variações de convergênc ia e variações randômicas . 

 

 

18 

 

12 

12                 24 



       IFRN – Concurso Público 2010- A dminis tração de Processos e Operações 4 

04.  A produção de castanhas (em toneladas),  de uma empresa benefic iadora localizada na região  
de Mossoró-RN, apresentou, nos últ imos 9 meses , o seguinte comportamento: 

 

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Demanda  30 27 35 40 33 29 41 38 39 

 
Valendo-se da média móvel e tendo-se como referênc ia cinco períodos e o coeficiente 

=0,20, é correto prever que a produção para o 10
0 

mês será de 

 

A) 38,0 toneladas. 

B) 39,3 toneladas. 

C) 36,0 toneladas. 

D) 37,5  toneladas. 
 

 
05.  Um fornecedor de melões estabelece seu preço de  venda por quilograma de acordo com a 

seguinte tabela de preços : 

 

Tamanho do lote(kg) Preço por quilograma ($) 

<500 2,00 

2000 1,50 

4000 1,20 

>4000 1,00 

 
Admita que a demanda anual previs ta é de 20000 kg, que o custo de colocação de uma 

ordem de compra é de  $ 9,00 e que  a taxa de encargos financeiros  sobre os estoques é de 

15% ao ano.  Cons idere: Q*=          . 

  
Ass inale a opção correta no que se refere ao tamanho do lote de reposição des se produto 
nas condições acima. 

 
 
A) 2000 Kg. 

B) 450 Kg. 

C) 550 Kg. 

D) 500 Kg. 

 
 

06.  Em relação à gestão de materiais e de estoques,  é correto afirmar que 

 

I além do controle de estoques,  a área de gestão de materiais engloba as at ividades 
de compra,  almoxarifado, movimentação, controle e dist ribuição de materiais ; 

II  o lote econômico de compra é representado pela s ituação em que a demanda por um 
item está relacionada à demanda por outros itens do estoque; 

III  no planejamento das necessidades de materiais , são programadas as quant idades de 

todos os materiais  necessários  para sustentar o produto final desejado; 

IV o perfi l  de estoque é uma representação visual do nível inventário ao longo da l inha 
de produção. 

 
Assinale a opção em que todas as afirmat ivas estão corretas. 

 
A) II e IV. 

B) I e IV. 

C) II  e III. 

D) I e III. 

 

CI/DA2
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07.  Uma construtora consome  diariamente 2000 blocos de argamassa na construção de um 
empreendimento.  Esse material é comprado de terceiros  e usado na vedação dos edifíc ios . 
Sabendo-se que, em uma semana úti l de 5 dias,  a empresa recebeu dois  lotes  de 6 .500 

unidades de blocos,  a variação do estoque desse material , nessa semana,  foi de  
 

A) 23.000 unidades .   C) 3.000 unidades . 

B) 2.000 unidades .   D) 11.000 unidades . 
 

 
08.  Considerando o uso geral dos equipamentos de movimentação de material,  numere a 

segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

I - t ransporte de grandes volumes para expedição ( ) Transportador de corrente. 

II - formação de lotes para despacho ( ) Empilhadeira manual.   

III - grande altura ( ) Carrinho. 

IV - empacotamento do produto acabado ( ) Carreta. 

V - t ransporte em série com veloc idade baixa ou moderada ( ) Transportador de rodíz ios . 
 

Assinale a opção correta no que se refere à numeração da segunda coluna. 
 

A) II - V - IV - I - III. ‘   C) I - V - II - III - IV. 

B) II - V - I - IV - III.   D) V - III - II - I - IV. 
 

 
09.  As afirmat ivas abaixo se referem ao Planejamento e Controle da Produção (PCP) e  à gestão 

da cadeia de suprimentos (SCM).   
 

I A importância do planejamento da produção decorre princ ipalmente da necess idade 
de se prever e de se buscar uma s ituação futura desejada, dado o  período de tempo 

que será gasto entre a tomada de dec isão e sua respectiva implantação . 

II  O planejamento-mestre de produção é a ação de coordenação entre a capac idade 
operac ional da empresa e a de arm azenamento de estoques. 

III  A representação do fluxo de materiais entre as  empresas integrantes de determinada 
l inha produtiva é a SCM. 

IV De acordo com a SCM, a empresa corresponde a um nó da rede de relações da 

cadeia produtiva a que pertence. 
 

Assinale a opção em que todas as afirmat ivas estão corretas. 
 

A) II e III.     C) I e IV. 

B) I e III.    D) II e IV. 
 

 

10.  Um candidato está sendo testado para uma pos ição na linha de produção.  A gerênc ia 

acredita que tempos estáveis  de produção sejam atingidos a pós 1.000 repet ições.  Espera-se 
que os operários da linha de montagem realizem a tarefa em quatro minutos .   
Cons iderando que o candidato tenha realizado a primeira operação teste em dez minutos e a 

segunda em nove minutos,  espec ifique a taxa de aprendizagem.  
Espec ifique também o tempo para que o candidato conc lua a 10

a
 unidade.  

 Para tanto, observe os dados da tabela abaixo. 
 

FATOR DE MELHORIA DE UNIDADE para 10 e 1.000 unidades produz idas  

Unidades 

produz idas 
60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 

10 0,1832 0,2391 0,3058 0,3846 0,4765 0,5828 0,7047 0,8433 

1000 0,0062 0,0137 0,0286 0,0569 0,1082 0,1980 0,3499 0,5998 

 
Assinale a opção que apresenta, respect ivamente,  as respostas corretas . 
 

A) Taxa de aprendizagem 10% e o tempo para a déc ima unidade é 7,047 minuto s. 
B) Taxa de aprendizagem 90% e o tempo para a déc ima unidade é 7,047 minutos.  
C) Taxa de aprendizagem 90% e o tempo para a déc ima unidade é 3,349 minutos . 
D) Taxa de aprendizagem 10% e o tempo para a déc ima unidade é 3,349 minutos. 
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11.  Ass inale a descrição correta da relação entre plano de  market ing,  estratégia de marketing e 
composto de marketing. 
 

A) O composto de market ing faz  parte da estratégia de market ing exposta no plano de 
marketing. 

B) O plano de marketing faz  parte do composto de marketing exposto na estratégia de 

marketing. 

C) A estratégia de market ing faz  parte do plano de market ing exposto no composto de 
marketing. 

D) O composto de marketing e o plano de market ing são a mesma coisa.  E compõem a 
estratégia de market ing. 

 

 
12.  Considerando que os l ivros  de um famoso escritor são t ransformados em fi lmes,  muitas 

pessoas decidem não comprar o l ivro,  mas apenas esperar para ver o fi lme.  Is so exemplifica 

o seguinte t ipo de compet ição: 
 

A) poder de barganha dos fornecedores . 

B) rivalidade entre concorrentes ex istentes . 

C) ameaça a novos ingressantes . 

D) ameaça de produtos subst itutos .   

 
 
13.  Susana é gerente de marcas de uma empresa de produtos de consumo. Na empresa,  sua 

função é examinar a embalagem dos produtos de marca,  desenvol ver ofe rtas  e novas  ações 
para informar,  persuadir e chamar atenção dos cl ientes,  bem como indicar e disponibil izar os  
produtos para os diferentes pontos de vendas da  empresa a fim de que não haja falta de  

estoque. 
Analisando o t rabalho de Susana,  é correto afirmar que ela s e responsabiliza por aspectos 
l igados aos seguintes elementos do composto de Market ing: 

 
A) merchandis ing – quando examina as embalagens dos produtos;  publicidade – quando 

busca informar,  persuadir e chamar a atenção dos cl ientes ;  e venda pessoal – quando 

disponibil iza os produtos para os diferentes pontos de vendas .  

B) produto – quando examina as embalagens dos produtos;  propaganda – quando  busca 
informar,  persuadir e chamar a atenção dos c l ientes ;  e merchandis ing – quando 

disponibil iza os produtos para os  diferentes pontos de vendas a fim de que não haja falta 
de estoque. 

C) promoção – quando examina as embalagens dos produtos;  preço – quando desenvolve  

ofertas  e novas ações para informar,  persuadir e chamar atenção dos c lientes ;  e controle 
de estoque – quando disponibiliza os produtos para os diferentes pontos de vendas a fim  
de que não haja falta de estoque. 

D) produto – quando  examina as embalagens dos produtos;  p romoção – quando  busca 
informar,  persuadir e c hamar a atenção dos c lientes;  e praça – quando disponibiliza os 
produtos para os diferentes pontos de vendas a fim de que não haja falta de estoque.  
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14.  Considere as afirmações abaixo. 
 

I Na Europa,  a empresa Supert ron divers ifica seus elet rodomést icos de acordo com os 

gostos e costumes dos países em que ela atua. 

II  Judith está vendendo a um preço alto,  um produto individualizado,  que é ut il izado 
princ ipalmente por profiss ionais de ambos os sexos . 

III  Aníbal vende t rês  marcas de dentifríc io.  Uma possui fórmula para dentes mais 
brancos. Outra é para prevenção de cáries.  A terceira tem uma fórmula para controle 

do tártaro. 
 

É correto afirmar que as empresas adotaram as seguintes estratégias  de segmentação de 

mercado: 
 

A) I – demográfica; II – geográfica;  e III – por benefíc ios . 

B) I – ps icográfica; II – sexo; e III – por tipo de cl iente. 

C) I – geográfica;  II – preço;  e III – por t ipo de c liente. 

D) I – geográfica;  II – demográfica;  e III – por benefíc ios . 

 
 

15.  Considere as s ituações abaixo: 
 

I Se um serviço não é ut il izado quando oferec ido, não pode mais ser usado. 

II  Um comprador potencial não pode examinar um serviço antes de comprá-lo. 

III  Em muitos casos, o serviço não pode ser dis tinguido da pessoa do vendedor .  
 

Essas caracterís ticas dos serviços são conhecidas,  respect ivamente, como 
 

A) I – perecibi lidade; II – inseparabilidade;  e III – variabil idade. 

B) I – intangibil idade; II – perec ibil idade; e III – inseparabil idade. 

C) I – perecibi lidade; II – Intangibi l idade;  e III –  inseparabil idade. 

D) I – Intangibi l idade;  II – perec ibi l idade;  e III – variabil idade. 

 
 
16.  Considere as seguintes afirmativas,  relac ionadas ao processo de pesquisa de market ing : 

 

I ao projetar uma pesquisa de mercado o  profiss ional deve  estar atento ao tempo e 
recursos disponíveis  para a pesquisa . 

II  dados de estoque, relatórios governamentais  e regis t ros  de depós itos são fontes de 

dados primários que podem servir para possíveis  pesquisas numa empresa . 

III  entre as  preocupações dos profiss ionais  de market ing na elaboração de um 
instrumento de coleta de dados está a l inguagem a ser ut il izada e o tempo disponível 
para a resposta. 

IV sem pesquisa quant itativa,  não há  condições de eliminar os  riscos na tomada de 

dec isão estratégica de market ing. 
 

Assinale a opção em que todas as afirmat ivas estão corretas.  
 

A) I e IV.    C) II e III.  

B) I e II.    D) I e III. 
 

 
17.  Considere as afirmat ivas abaixo. 
 

I A menos que os dados sejam apresentados de forma a demonstrar alguma tendênc ia, 
relação ou padrão,  não são realmente úteis  para a tomada de decisões . 

II  Quando as consequênc ias de uma dec isão são grandes,  os  profiss ionais  de 
marketing tendem a invest ir mais em pesquisa . 

III  As diferenças culturais  devem ser bloqueadas de modo que não influenc iem o 

processo de pesquisa. 

IV A busca de dados primários  pelo profiss ional de market ing é indispensável  para a 
tomada de dec isão de marketing sem riscos . 

 

Assinale a opção em que todas as afirmat ivas estão corretas.  
 

A) I e IV.   C) II e IV. 

B) II e III.    D) I e II. 
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18.  Na Empresa X,  a relação de autoridade entre as  unidades é limitada.  Os gerentes dirigem-se 
ao diretor adminis t rat ivo e dele recebem ordens.  Essas ordens nem sempre combinam com o 
que é desejado pelo diretor financeiro e outros  diretores.  Isto demonstra que a empresa 

ut i liza 
 

A) a estrutura informal,  por isso está perdendo o controle da s ituação. 

B) a estrutura l inha-staff,  o que acarreta muitos confli tos  entre as  funções fim e as funções 
meio. 

C) a estrutura linear,  em que cada função é subordinada a um único superior o que ocasiona 

confl i tos entre os objet ivos das diferentes funções da empresa.  

D) a estrutura func ional,  o que faz com que um mesmo membro esteja subordinado a mais 
de um superior, gerando assim muitos confli tos . 

 
 
19.  São habilidades exigidas de um profissional de OSM . 

 

I A habilidade de promover os  ajustes necessários  que são evidenc iados pelo 
levantamento e pela análise dos dados e informações dos s is temas administ rat ivos . 

II  A habil idade para reunir idéias  de forma lógica (o que ex ige intensa capac idade de 
concentração e conc isão), além da habi lidade para ter conhec imento das ferramentas 

e dos processos que uma empresa usa. 

III  A habil idade de realizar cálculos  complexos,  lançar regist ros  de desempenho de 
t rabalhadores, operar s is temas de informação e ser fluente no idioma inglês .  

IV A habil idade de saber ouvir,  argumentar,  observar,  buscando influenc iar terceiros, 
convencendo-os das vantagens daquilo que se propõe . 

 

Ass inale a opção que em que todas as afirmativas estão corretas .  

A) I,  II e III.  

B) I,  II e IV. 

C) I,  III e IV. 

D) II,  III e IV . 
 

 
20.  Considere as afirmat ivas abaixo, relac ionadas à Organização, Sistemas e Métodos : 

 

I A observação pessoal,  apesar de ser uma importante ferramenta de levantamento de 

dados e permit ir comparar as  informações obt idas por outros  ins t rumentos com a 
realidade,  não deve ser ut il izada como ins trument o princ ipal de obtenção de dados, 
na análise organizacional, pois é  vulnerável a julgamentos errôneos. 

II  Através da análise de arranjo fís ico , é possível minimizar a movimentação de 

produtos,  processos,  documentos e pessoas,  entre os  vários  postos de t rabalho 
envol vidos  

III  O func ionograma tem por finalidade apresentar,  graficamente,  as  diferentes unidades 
de uma organização, interl igadas por meio de linhas representando as subordina ções 

hierárquicas ex is tentes entre elas . 

IV Através do organograma, é possível representar cada fase de um processo, 
ident ificando, de forma c lara,  as operações e as pessoas envol vidas. 

 

Assinale a opção que em que todas as afirmativas estão corretas .  

 

A) I e III. 

B) I e II. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

21.  A Rede Federal de Educação Profiss ional,  Cient ífica e Tecnológica,  inst ituída pela Lei nº 
11.892/2008,  é formada por um conjunto de ins t ituições de natureza jurídica de autarquia,  
detentoras de autonomia adminis t rat iva,  patrimonial,  financeira,  didát ico -pedagógica e 

disc iplinar. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo.  
 

I A educação profissional,  prevista pelo art.  39 da Lei 9.394/1996 e regida pelas  diret rizes 
definidas pelo Conselho Nacional de Educ ação,  é desenvolvida por meio de cursos e 

programas de formação continuada de t rabalhadores,  de educação profissional técnica de 
nível médio e de educação profiss ional tecnológica de graduação e de pós -graduação. 

II  A oferta de cursos e programas para a educação profissional observa duas premissas 
bás icas:  a es truturação em eixos mercadológicos,  cons iderando os diversos setores da 

economia local e regional,  e a art iculação com as áreas profissionais,  em função da 
empregabil idade e do empreendedorismo. 

III  Os Ins titutos  Federais  são ins tituições de educação superior,  bás ica e profiss ional, 
pluricurriculares e mult icampi,  especial izados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ens ino,  com base na conjugação de 
conhec imentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.  

IV Uma das finalidades dos Ins t itutos  Federais  é qualificar -se como centro de re ferênc ia 
no apoio à oferta do ens ino de c iênc ias  nas ins t ituições públicas de ens ino, 

oferecendo capac itação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes 
públicas de ensino. 

V Em se t ratando da art iculação dos cursos técnicos de nível médio e  o ens ino médio, 
es tão previs tas , legalmente,  as  seguintes formas de ofertas  específicas para o 

desenvol vimento des sa art iculação:  divers ificada,  integrada,  concomitante,  unificada e 
subsequente. 

 

Assinale a opção em que todas as afirmat ivas estão corretas.  
 

A) III,  IV e V.  B) I,  II e IV.  C) II,  III e V.  D) I,  III e IV. 
 

 

22.  A legis lação educac ional que estabelece  as orientações curriculares para a educação 
profiss ional permit iu,  entre outras  medidas,  a criação do  Programa de Integração da Educação 
Profiss ional ao Ens ino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos  – PROEJA,  como 

uma polít ica de inc lusão. 
  

Considerando as diret rizes nac ionais  vigentes,  julgue, se falsos (com F) ou verdadeiros  (com 

V),  os  fundamentos político-pedagógicos apresentados abaixo,  norteadores da organização 
curricular para o cumprimento dessa política.  

 

(   ) A integração curricular, visando a qualificação soc ial e profiss ional articulada à 
elevação da  escolaridade,  construída a part ir de  um processo democrático e 
part icipativo de discussão colet iva. 

(   ) A escola formadora de  sujeitos,  art iculada a um projeto coletivo de  emancipação  

humana.  

(   ) A valorização de procedimentos técnicos,  visando a formação para o mercado de 
t rabalho. 

(   ) A compreensão e a cons ideração dos tempos e dos espaços de formação dos 
sujeitos da aprendizagem. 

(   ) A escola vinculada à realidade dos sujeitos. 

(   ) A gestão democrát ica, em cooperação com os projetos  de governo.  

(   ) O t rabalho como princ ípio educativo.  

 

Ass inale a opção em que a sequênc ia está correta.  
 
A) V, V, F, V, V, F e V.    C) F, V, V, F, F, V e V. 

B) F, V, F, V, V, F e V.  .  D) V, F, V, V, V, V e F. 
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23.  A educação profiss ional tem uma dimensão social int rínseca que extrapola a s imples 
preparação para uma ocupação específica no mundo do  t rabalho.  Nesse sentido,  torna -se 
impresc indível a implementação do currículo integrado.  Este  último t raduz -se,  

fundamentalmente, num processo de 
 

A) art iculação e contextualização das prát icas educat ivas com as experiênc ias  dos docentes,  

orientado por uma postura pluridisc iplinar relevante para a construção do conhec imento . 
B) social ização e difusão de conhec imentos c ient íficos necessários  à formação propedêut ica, 

com base em conceitos  e habil idades construídos por meio de at ividades acadêmicas . 

C) art iculação e diálogo constante com a realidade,  em observânc ia às  característ icas do 
conhec imento (c ient íficas,   his tóricas, econômicas e socioculturais ),  dos sujeitos  e do 
meio em que o processo se desenvol ve.  

D) uniformização das prát icas pedagógicas, definida nos critérios  de seleção e organização 
de conteúdos e de procedimentos avaliat ivos,  a fim de  assegurar o sucesso nos 
resultados da aprendizagem. 

 
24.  A aprendizagem é explicada por diferentes teorias  cognitivas,  tendo como referênc ia os 

pressupostos da Psicologia Evolut iva e da Psicologia da Aprendizagem. A part ir desse 

referenc ial,  relac ione cada abordagem teórica apresentada na primeira coluna ao seu 
respect ivo processo de desenvolvimento da  aprendizagem humana explic itado na segunda  
coluna. 

 

1 - Behaviorismo  
 

a (   )O desenvolvimento cognitivo é possibi li tado pela 
interação do sujeito com o out ro e com o grupo 

social,  tendo como fator princ ipal a linguagem, 
num processo de amadurecimento das funções 
mentais  superiores. 

2 - Sóc io-histórica 

 

b(   )O processo de aprendizagem humana ocorre por 

meio do desenvol vimento de estruturas cognitivas,  
que se modificam por meio da adaptação,  
envolvendo a ass imilação e a acomodação, mediada 

pela equilibração dos esquemas cognit ivos.  

3 - Inteligências 
múltiplas 
 

c(   )A aprendizagem acontece pelo condic ionamento do 
comportamento, por meio do processo de 
est ímulo-resposta,  dependendo das variáveis  que 

se originam no ambiente. 

4 - Epistemologia 
genét ica 
 

d (   )Para que ocorra o desenvolvimento da 
aprendizagem humana, é prec iso ident ificar as 
capac idades cognitivas mais  evidentes  do 

indivíduo,  com o objet ivo  de explorá-las  e 
desenvol vê-las .  

 

Assinale a alternat iva cuja relação da primeira coluna com a segunda está correta.  
 

A) 1a;  2b;  3c;  4d.   C) 1b;  2c;  3a;  4d. 

B) 1c ; 2a;  3d;  4b.   D) 1d;  2b;  3c;  4a. 

 
25.  O educador precisa ut il izar diversas estratégias  didát ic o-pedagógicas que favoreçam o 

desenvol vimento da aprendizagem. Uma delas é estimular,  no aluno,  a metacognição,  um 

processo que diz respeito ao desenvol vimento da capacidade de 
 

A) aprender a  aprender,  por  meio da  autorregulação,  da tomada de consc iênc ia e  do controle 
da própria aprendizagem, conhecendo os erros e os sucessos . 

B) representação da realidade,  como suporte para aprender semelhanças e diferenças entre 

vá rios  modelos cognitvos,  poss ibi l itando expor,  contras tar,  construir e redescrever os  
próprios  modelos e os dos outros. 

C) assimilação dos conteúdos,  por meio da análise de s ituações problemas,  considerando o  

método dialético do pensamento. 
D) aprender conteúdos conceituais,  procedimentais  e at itudinais,  motivada po r centros  de 

interesses, em que a aquis ição do conhecimento se dá para além da cooperação,  da t roca 

e do diálogo. 
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