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Resumo
 

 

Os avanços nas aplicações práticas da Automação mostraram-se particularmente notáveis a partir dos 
primeiros trabalhos desenvolvidos com base na Inteligência Artificial. Paralelamente, tornou-se evidente 
um grande incremento no uso de aplicativos computacionais para o desenvolvimento de trabalhos 
específicos, relacionados a determinada área do conhecimento. Estes aplicativos - denominados 
programas especialistas - têm permitido a execução de processos os mais variados e complexos. O 
presente trabalho apresenta um exemplo de como a lógica fuzzy pode ser usada no desenvolvimento de 
sistemas especialistas aplicados ao processo de seleção de pessoal em um departamento de recursos 
humanos. A proposta utiliza a teoria dos conjuntos fuzzy para representar o perfil de cada candidato. Tal 
representação mostra-se eficaz pois, permite que os procedimentos utilizados por um especialista da área 
de recrutamento seja representado em uma base de regras, possibilitando a construção de um sistema 
computacional especialista capaz de “imitar” o raciocínio desse profissional. Desta maneira, pôde-se 
demonstrar a grande validade da Lógica Fuzzy e dos Sistemas Especialistas no processo de Automação e 
na resolução de problemas complexos de uma área específica das ciências humanas.
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1.   Lógica Fuzzy 

 



Introdução 

 

A lógica fuzzy foi introduzida pelo Dr. Lotfi Zadeh da University of Californea/Berkeley (EUA) em 

1965, com o objetivo de modelar a incerteza constante e presente na linguagem natural. O termo fuzzy 

pode ser traduzido como nebuloso ou difuso.

 

Define-se lógica fuzzy como a lógica que suporta os modos de raciocínio que são aproximados, ao invés 

de exatos, como estamos naturalmente acostumados a trabalhar;  está baseada na teoria dos conjuntos 

fuzzy e difere dos sistemas lógicos tradicionais  em suas características e detalhes. 

 
Na lógica fuzzy, o raciocínio exato corresponde a um caso limite do raciocínio aproximado, sendo 

interpretado como um processo de composição fuzzy. 

 
1.1.          característica da lógica fuzzy 
 

Esta  lógica  utiliza  teoria  dos  conjuntos  fuzzy,  a  fim  de  proporcionar  mecanismos  para  realizar 

inferências  baseadas  em  informações  imprecisas.  Utilizando  os  conceitos  de  negação,  união  e 

interseção  fuzzy,  é  possível  realizar  com  conjuntos  fuzzy  todos  os  processos  de  inferência  já 

conhecidos  na  lógica  tradicional.  A  lógica  tradicional  trata  de  valores  verdades  das  afirmações, 

classificando-as como verdadeiras ou falsas. No entanto muitas experiências humanas não podem ser 

classificadas como verdadeiras ou falsas, sim ou não, branco ou preto. Podemos citar alguns exemplos: 

João é alto ou baixo? A taxa de risco para investimento na bolsa de valores é alta ou baixa ? Um sim ou 

não como respostas nestas questões é muito vaga. Na verdade, entre a certeza de ser e a certeza de não 

ser, existem muitos graus de incertezas. Esta imperfeição da informação representada em linguagem 

natural tem sido tratada no passado como a teoria das probabilidades. Entretanto, a lógica fuzzy, com 

base nos conjuntos fuzzy, tem-se mostrado mais adequada e eficiente para tratar as imperfeições das 

informações, em comparação com a teoria das probabilidades.

 De forma mais objetiva e preliminar, podemos definir lógica fuzzy como sendo uma ferramenta capaz 

de capturar informações vagas, em geral descritas em uma linguagem natural, e transformá-la em um 

formato numérico.

Por exemplo: 

♦      O conceito de barato, caro e muito caro depende do contexto e também da opinião do 
comprador.



♦      O conceito de distância longa tem diferentes significados nos contextos de andar a pé, de 
carro ou de avião.

 
A dependência do contexto envolve:

♦      significado dos termos lingüísticos;
♦      significado das operações sobre os termos lingüísticos.
♦      A dependência do contexto é pré-requisito para cada aplicação da teoria dos conjuntos 
fuzzy - TCF.
♦      O problema de construir uma função de pertinência (FP) que seja mais adequada os 
significados dos termos lingüísticos.

 
A lógica fuzzy pode ser utilizada para a implementação de controles fuzzy, aplicados aos mais variados 

tipos de processos[15]. A utilização de regras fuzzy e variáveis lingüísticos dá ao sistema de controle 

inúmeras vantagens.

Por exemplo:

♦      Simplificação do modelo do processo;
♦      Melhor tratamento das imprecisões inerentes aos sensores utilizados;
♦      Facilidade na especificação das regras de controle, numa linguagem próxima à natural;
♦      Facilidade  de incorporar o conhecimento de especialistas humanos.

 

1.2.        Linguagem Natural
 

A comunicação humana envolve termos naturais que, freqüentemente, são vagos, imprecisos, incertos e 

ambíguo. A essa forma de comunicar dá-se o nome de linguagem natural.

 

A lógica fuzzy está baseada em palavras e não em números, ou seja, os valores verdade são expressos 

linguisticamente. Por exemplo: quente, muito frio, verdade, perto, rápido, vagaroso,  e assim por diante.

 
No conjunto fuzzy faz-se uso das probabilidades lingüísticas, como por exemplo: provável, improvável, 

que  são  interpretados  como  números  fuzzy  e  manipulados  pela  sua  aritmética;  que  possui  vários 

modificadores  de  predicado  como  exemplo:  muito,  mais  ou  menos,  pouco,  bastante,  médio,  etc.; 

apresenta também um amplo conjuntos de quantificadores, onde podemos citar alguns: poucos, vários, 

em torno de, usualmente.

 
A  linguagem  humana  é  caracterizada  por  utilizar  termos  fundamentais  ou  termos  atômicos.  Por 

exemplo:



♦      Termos simples:
 rápido, pouco, velho, alto, quente, frio, etc.
♦      Termos compostos:
 carro muito rápido, computador pouco lento, água muito quente, etc.

 
A definição  de termo atômico é usada como uma variável lingüística que pode ser interpretada usando 

conjuntos fuzzy. (Zadeh) [16].

 
1.3.        Área de atuação  da Lógica Fuzzy 
 

Muitas são as áreas de atuação da Lógica Fuzzy, devido à capacidade de realizar inferências. Abaixo 

segue uma relação de áreas onde a lógica fuzzy tem encontrado grandes aplicações:

 
♦    Sistemas especialistas;
♦    Computação com palavras;
♦    Controle de processos;
♦    Processo de tomada de decisão (decision making );
♦    Reconhecimento de padrões;
♦    Robótica;
♦    Linguagem natural;
♦    Raciocínio aproximado;
♦    Modelamento de sistemas parcialmente abertos.

 
1.4.         Conclusão
 
Neste capítulo, foi visto um breve resumo do uso da lógica fuzzy onde podemos perceber que o 
homem pode reproduzir a forma de pensar e de tomar decisões em diversas áreas do conhecimento. 
Mostrou-se também que, é possível desenvolver sistemas que imitam o processo da decisão humana. 
 
 
 
 

 

 

 

2.     Conjuntos Fuzzy 
 

Introdução 

 
Este  capítulo aborda uma breve descrição dos  conjuntos  fuzzy,  onde será  discutida a  diferença de 

conjuntos tradicionais  (clássicos)  e os conjuntos  fuzzy.  Também será discutida suas características, 

semelhanças e diferenças. Através de ilustrações, será feita uma demonstração de como construir um 

conjunto fuzzy e o grau de pertinência dos seus elementos.



 

2.1.        Definição
 

Na teoria clássica dos conjuntos, os conjuntos são binário quanto a pertinência,  de tal forma que um 

dado elemento do universo em discurso (domínio) pertence ou não pertence ao conjunto em questão. Na 

teoria dos conjuntos fuzzy existe um grau  de pertinência de cada elemento a um determinado conjunto.

Este conceito parece ser bastante natural e facilmente percebido ao examinarmos os conjuntos abaixo:

 
♦    conjunto dos números naturais;
♦    conjunto dos caracteres ascii;
♦    conjuntos dos números maiores que dez;
♦    conjunto dos clientes com alta renda.

 

Um  conjunto  fuzzy  A definido  no  universo  de  discurso  U é  caracterizado  por  uma  função  de 

pertinência µA,  onde os elementos de U são mapeados no intervalo de [0,1].

µA:U = [ 0,1]
Desta forma, a função de pertinência associa com cada elemento  x pertencente a  U  um número real 

µA(x) no intervalo [0,1], que representa a possibilidade de que o elemento  x venha a pertencer ao 

conjunto A, isto é, o quanto é possível para o elemento x pertencer ao conjunto A. 

O conceito de pertinência  de um elemento x a um conjunto A é estendido da forma clássica (  x ∈ A ou 

x ∉ A )  para uma forma fuzzy ( x ∈ A, com um grau de pertinência µA(x) ). 

 

Um subconjunto fuzzy  F de um conjunto  S pode ser definido com um conjunto de pares ordenados, 

onde o primeiro elemento pertence ao conjunto S e o segundo elemento pertence ao intervalo [0,1], com 

exatamente um par ordenado associado a cada elemento de S. Define-se assim o mapeamento  entre os 

elementos do conjunto S e os valores do intervalo [0,1]. O valor 0 representa a não-pertinência completa 

(∉), o valor 1 representa a pertinência completa (∈), e os valores intermediários representam o grau de 

pertinência. Neste caso, o conjunto S é o universo de discurso para o subconjunto fuzzy F.

 
Contrariamente à lógica clássica que se baseia no conceito de verdadeiro e falso, a lógica fuzzy avalia 

os problemas como um grau de verdade associado, isto é, considera conjunto difusos de verdadeiro e 

falso.



 
De acordo com a teoria clássica dos conjuntos, um objeto pertence  a um determinado conjunto ou está 

fora dele. Não existe a situação intermediária. 

 
Um exemplo que se utiliza  normalmente para definir esta situação é o da estatura das pessoas. Num 

raciocínio feito de acordo com a lógica clássica, considera-se que uma pessoa é alta a partir de uma 

determinada altura. Como exemplo iremos considerar  o conceito de  ALTURA, referente a pessoas; 

neste caso, o conjunto  S (universo de discurso) é o conjunto de pessoas; definimos um subconjunto 

fuzzy ALTO, para podermos analisar até que ponto podemos considerar uma pessoa x ALTA. ALTA é 

considerada como uma variável lingüística, a qual representa uma categoria cognitiva de  ALTURA. 

Para  cada  pessoa  no  universo  de  discurso,  devemos  atribuir  um  grau  de  pertinência  referente  ao 

subconjunto  fuzzy  ALTO.  Podemos  determinar  o  função  de  pertinência  baseado  nas  alturas  das 

pessoas da seguinte maneira:

  alto(x) = {0, se altura(x) < 1.50 m
                  ( altura(x)-1.50) / 0.2 m, se 1.50 m <= altura(x) <= 1.70 m
                   1, se altura(x) > 1.70 m     }

através da função de pertinência podemos analisar que uma pessoa será considerada alta nas seguintes 

condições:

♦      Se sua altura for menor que 1.50 m = pessoa não é alta;
♦      Se sua altura for um valor que está entre de 1.50 m e 1.70 m. é considera alta com um certo 
grau de pertinência, ou seja, não é totalmente alta;
♦      Se sua altura for maior de 1.70 m = pessoa é alta ;

Na tabela 2.1, exemplifica-se a representação das pessoas altas em um conjunto fuzzy:

    Tabela 2.1 – Exemplo de conjunto fuzzy

Pessoa Altura

(m)

Grau de pertinência em 

relação a ser ALTA

Julgamento final

José 1.45 0.00 não é alto

João 1.52 0.10 alto c/ 0.1 de 

pertinência

Elaine 1.60 0.50 alta de 0.5 de 

pertinência

Carlos 1.75 1.00 Alto

 



Expressões do tipo Carlos é alto podem ser interpretadas conforme o grau de pertinência, isto é, Carlos 

é alto = 1.00. Significando que Carlos pertence 100 % ao conjunto das pessoas altas.

As funções de pertinência usadas na maioria das aplicações, normalmente, são mais complexas que a 

função  que  tomamos  como  exemplo  para  ALTURA.  As  mais  simples,  são  funções  triangulares. 

Também,  devemos  considerar  situações  onde  as  preposições  envolvem  mais  de  um  critério,  por 

exemplo, a função de pertinência para ALTURA pode ter uma relação com a idade da pessoa. Neste 

caso,  podemos  dizer  que  temos  uma  função  de  pertinência  bidimensional,  ou  uma  relação  fuzzy. 

Obviamente, é possível ter vários critérios, não apenas dois, numa preposição.

 

2.2.         Conclusão
 

Neste capítulo, foi mostrado um exemplo de conjunto fuzzy,  onde a lógica fuzzy admite a 
pertinência parcial, isto é, um elemento pode pertencer ao conjunto, com um determinado grau de 
pertinência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Sistemas baseados em regras
 

 INTRODUÇÃO 

 

Um base de regras  contém um conjunto de afirmações condicionais, em forma lingüísticas, baseado no 

conhecimento de um especialista  Estas afirmações usam normalmente as regras SE - ENTÃO. Neste 

caso, um conjunto de regras de controle fuzzy,  expressas em afirmações condicionais, dá-se uma base 

regras para criar um sistema fuzzy.

 



O significado de um termo de uma variável lingüística, está sujeito à alterações com o emprego de 

modificadores  lingüísticos  (Headges)  [15].  Um modificador  lingüístico  é  implementado  através  da 

operação de potenciação de conjuntos fuzzy. Neste caso, o modificador lingüistico MUITO pode atuar 

sobre o termo QUENTE para poder gerar um novo termo MUITO  QUENTE, que nada mais é do que 

o quadrado da função de pertinência do termo QUENTE.

 

3.1.       MODELOS DE REGRAS
 

As relações entre variáveis lingüísticas podem  descrever através de declarações condicionais fuzzy do 

tipo  SE X é  A então Y é  B,  onde  X e  Y são variáveis lingüísticas, e  A e  B são conjuntos fuzzy. 

Resumindo,  as  variáveis  pertencem  a  universos  de  discurso  distintos,  ou  seja,  falam  de  coisas 

relacionadas,  mas  diferentes.  Nesta  situação,  podemos citar  alguns  exemplos:  SE o  verão  é  muito 

quente ENTÃO o consumo de cerveja é alto; SE  a demanda aumenta ENTÃO o preço do produto sobe, 

SE  o custo aumenta ENTÃO as vendas diminuem, etc.

O modo  mais simples de representar o conhecimento humano é  formar expressões em linguagem 

natural do tipo:

SE premissa (antecedente) ENTÃO conclusão (conseqüente)

 
Regras baseadas em SE - ENTÃO. Expressam uma inferência e, quando conhecemos o fato (premissa, 

hipótese, antecedente), deriva outro fato chamado conclusão (conseqüente).

 
Forma Canônicas de Regras

 
Afirmações  de  Apontamento  (designação  )  restringem o  valor  de  uma  variável  a  uma  quantidade 

específica, pois está atribuindo à uma variável um valor específico. Neste caso, podemos citar alguns 

exemplos:

A = grande

Estação = verão

 
Afirmações Condicionais

SE x é A ENTÃO y é B



 
Condição: Restrição Condicional

SE temperatura é alta ENTÃO  a pressão é baixa

 
Afirmações Incondicionais: Restrições condicionais com premissas sempre verdadeiras.

Pare

Multiplica por 3

Torne a pressão baixa

SE qualquer coisa ENTÃO torne a pressão alta

Condição: Restrição Condicional

SE Condição C1 ENTÃO Restrição R1

Restrições Fuzzy restrições no   conseqüente (R1) da regra.

Ex.: SE a temperatura está quente ENTÃO a pressão é  preferivelmente alta

 
O termo “preferivelmente alta” impõe uma restrição fuzzy na “pressão”, baseada em uma condição 

fuzzy de temperatura “quente”, no antecedente.

 
A descrição de um sistema complexo é, portanto, expressa na forma de um conjunto de restrições na 

saída baseado em certas condições de entrada.

Restrições são geralmente modeladas por conjuntos fuzzy e relações fuzzy.

Decomposição de Regras Compostas

Regras Compostas 

Múltiplos Antecedentes 

SENÃO e A MENOS QUE 

Regras Aninhadas

Técnicas para Decomposição 



São baseadas no uso de propriedades e operações definidas por conjuntos fuzzy.

Antecedentes Múltiplos Conjuntivos:

 

Assumindo um novo conjunto fuzzy 

Expresso pela função de pertinência: 

 

Baseado na definição de interseção fuzzy, a regra pode ser reescrita como: 

SE ENTÃO 

Antecedentes Múltiplos Disjuntivos: 

SE ENTÃO 

µa² (x) = max [µa¹(x), µa²(x),..., µa³(x)]

 

Afirmações Condicionais com SENÃO e A MENOS QUE:

(a) 

Pode ser decomposto em duas formas canônicas simples conectadas por "OU". 
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b)

Poderia ser decomposto como

(c) 

Deve ser colocada dentro da seguinte forma 

Regras Aninhadas SE-ENTÃO: 

Corresponderia a 

Agregação de Regras Fuzzy 

Sistemas baseados em regras, em sua maioria, envolvem mais que uma regra. O processo de obtenção 

de um conseqüente geral é conhecido como agregação de regras.

 

Sistema conjuntivo de regras As n regras são conectadas por Es. 

y = conseqüente agregado =   y¹ ∩ y² ∩...∩ yⁿ 

Função de Pertinência:

µy(y) = min(µy¹(y), µy²(y),..., µyⁿ (y)) para y Y
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Sistema disjuntivo de regras As n regras são conectadas por "Ous". 

y = conseqüente agregado = 

Função de Pertinência:

µy(y) = max(µy¹(y), µy²(y),..., µyⁿ (y)) para y Y

 

3.2.       CONCLUSÃO
Pode-se concluir que com a ajuda de um especialista podemos expressar a experiência e o 
conhecimento,  pois as regras de controle fuzzy fornecem uma via adequada para expressar o 
conhecimento.
 
 
 
 
 
 
 
 
4.     Tomada De Decisão

 
INTRODUÇÃO 

 
Neste capítulo será abordado o processo de tomada de decisão. Será apresenta uma breve introdução ao 

processo de decisão, e a definição de alguns atributos necessários para o processo decisório. Também 

será discutida a tomada de decisão fuzzy,  onde trata da habilidade de tomar decisões  sobre coisas 

incertas e imprecisas.

 

4.1.          PROCESSO DE DECISÃO
 

Podemos  definir  a  tomada  de  decisão  como  um  processo  de  escolha  ou  seleção  de  alternativas 

suficientemente bons entre um conjuntos de alternativas, para poder atingir um ou vários objetivos.

 
Dentro de um processo decisório temos alguns atributos que auxilia a tomada de decisão. Os mais 

importantes são:
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♦      ALTERNATIVAS

É um conjunto de objetivos, produtos, ações, itens de escolha ou estratégias. 

♦      ATRIBUTOS
Cada alternativa é definida pelo conjunto de características, geralmente representadas por características 
físicas tais como peso, cor, etc. 

 

 

♦      OBJETIVOS
 É a coleção de atributos selecionados pelo decisor para ser usado como objetivo. Ex: Comprar um 
carro (objetivo). Considera-se atributos o preço, a velocidade máxima, o conforto, etc.
 

♦      PREFERÊNCIAS OU PESOS
É a importância relativa de cada atributo entre os demais atributos ou a relativa importância de cada 
atributo com relação a situação.
 

Em um ambiente de atributos fuzzy, tanto os pesos quanto os objetivos podem fazer parte dos conjuntos 

fuzzy. Logo, os atributos podem ter variáveis lingüisticas, como por exemplo, o atributo preço tem três 

subconjuntos difusos: 

'barato', 'moderado' e 'caro'.

Uma tomada de decisão pode ser caracterizada como um processo de escolha,  seleção de alternativas 

ou caminhos de ação ótima, entre o grupo de alternativas para atingir um objetivo ou alguns objetivos. 

Muitas tomadas de decisões envolvem incertezas. Daí, um dos mais importantes aspectos que auxiliam 

na decisão mais adequada está em suprir a habilidade de lidar com informações vagas e imprecisas, tais 

como: alto lucro; velocidade alta; preço baixo. 



 

Figura 3.1 – Tomada de decisões baseadas em conhecimentos e 
informações incompletas e incertas.

 

A figura 3.1 mostra um  modelo de tomada de decisão onde é mais adequado o uso de conhecimentos e 

informações  incompletas  e  incertas.  Diferentes  enfoques,  atitudes  e  crenças,  também precisam ser 

considerados. Na figura 3.2 mostra um modelo de decisão,  onde necessita incluir nos processos de 

identificação, medidas e critérios de combinação de alternativas para criar um modelo  conceptual para 

decisões e avaliações  em ambientes difusos.

 

Modelo adequado:

   ATITUDES
 
   CRENÇAS                                                                    
 
   ENFOQUES
 
Figura 3.2 – Processo de identificação: medidas e critério para combinação de 
                    Alternativas.

4.2.          Fases do processo de tomada de decisão FUZZY para problemas de múltiplo 

atributo:

 

1a Fase: Agregação dos graus de satisfação para todo critério, por alternativa de decisão (rating)

2a Fase:  Classificação  das  alternativas  com  relação  ao  grau  de  satisfação.  (ranking)

Conhecimento e informação

(incompleta e incerta)
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Método mais comum para resolver as duas fases (segundo Mc Crimmom) são: 

-         Método de eliminação seqüencial 
-         Método de peso

 

Na figura 3.3 mostra um método para obter a melhor alternativa, usando o processo de valoração 

(Ranking).

 

 

 

Obter a melhor alternativa
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 3.3 – Processo para obter a melhor alternativa

4.3.          MÉTODO DE PESO

 

Processo de valoração

(RANKING)
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É utilizado na aplicação de problemas de múltiplo  atributos.Para poder definir este método temos que 

primeiro definir alguns pré - requisitos, tais como:

♦      Conjunto de alternativas com atributos específicos; 
♦      Processo para obter pesos numéricos ou lingüísticos através de atributos (preferência 
inter- atributos);. 
♦      Processo de comparação dos valores dos atributos  pela importância dos pesos (referência 
intra- atributos); 
♦      Processo de escolha de melhor alternativa.

Para obter a ordem de preferência (importância): 

(i) inferir quanto as preferências escolhas passadas, ex.:

- modelos estatísticos 

- modelos baseados em casos

(ii) obter a interatividade entre as preferências e agregá-las, ex.:

- utilizando os atributos

(iii) agregação, ex.:

- método de adição de peso 

- método de hierarquização dos pesos aditivos 

Forma de cálculo mais comumente usada:

Ai = representa as alternativas 

wj = representa a importância do critério j 

rij = representa o mérito de relatividade do critério j para a alternativa i.

4.3.1.            MÉTODO DE ELIMINAÇÃO SEQÜENCIAL 

 

Não requerem uma inter - relação entre os critérios de preferência.
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4.3.2.            - CARACTERÍSTICAS COMUNS

♦      Conjunto de alternativas a serem avaliadas com critérios e valores dos     atributos 
específicos. 
♦      Uma ordem dos valores do atributo .
♦      Comparação das alternativas em ordem, para eliminar as alternativas baseadas em valores 
de atributo. 

 

 

4.3.3.            PRINCIPAIS CATEGORIAS:

 

♦    Comparação de atributos para obter as alternativas com atributos modelos; 
♦    Comparação entre atributos em duas alternativas; 
♦    Comparação entre alternativas por um único valor do atributo para as alternativas.

Obs.: Apesar de ser menos utilizado em problemas de tomada de decisão entre as preferencias, ele é fiel 

no processo de comparação subjetiva definido pelo decisor.

4.4.        TOMADA DE DECISÃO EM MULTI-ESTÁGIOS 
 

A tomada de decisão em multi-estágio é uma categoria dentro dos processos dinâmicos; 

 

Um certo conjunto de objetivos não conseguem ser atingidos utilizando-se somente os métodos de 

tomada de decisão simples, mas podem ser resolvidos através de uma seqüência de tomadas de decisão 

(ou decisões); 

 

Estes problemas de decisão,  que representam uma série  de estágios na totalidade dos processos de 

decisão multi-estágios, são dependentes uns dos outros; 

Qualquer controle orientado a tarefa, por exemplo, é basicamente um problema de tomada de decisão 

multi-estágio. 

 
 A mais importante teoria de decisão, que é fortemente conectada com os sistemas dinâmicos, é a teoria 

da  programação  dinâmica, de  Bellman,  1957.  Tal  como  qualquer  outra  teoria  matemática,  a 

programação dinâmica pode ser fuzzificada. A fuzzificação da programação dinâmica estende a sua 

utilidade prática, permitindo que os tomadores de decisão expressem seus objetivos, restrições, decisões 



e assim por diante com aproximações, termos fuzzy, onde acharem necessário.

 

4.5.          CONCLUSÃO
 

O homem sempre teve que tomar decisões de sua vida, seja ela conscientes ou não. A todo momento 

surgem situações onde é necessário tomar uma decisão, numa única opção ou várias escolhas. O homem 

está sempre se confrontando com as mais diversas situações que necessitam de uma decisão. Então, 

podemos dizer que a tomada de decisão é um procedimento comum que torna diário na vida do ser 

humano.  Neste  capítulo  pode  ser  visto  como a  tomada  de  decisão  é  representada  através  de  uma 

linguagem formal. Neste caso, a lógica.

 

 

 
 

 

 

 

5.     Recursos Humanos ( Uma abordagem )
 

INTRODUÇÃO

 

Neste capítulo, serão abordados os processos de seleção de pessoal dentro de recursos humanos de uma 

organização. Apresenta a técnica e procedimentos de atrair pessoal para um processo de seleção de 

pessoal e a forma de avaliar o desempenho humano dentro de uma organização, abordando métodos e 

objetivos da avaliação e os tipos e as técnicas de seleção. 

 

5.1.      RECRUTAMENTO
Os indivíduos e as organizações estão engajados em um contínuo  e interativo processo de atrair uns aos 

outros.  Da  mesma  forma  como  os  indivíduos  atraem e  selecionam as  organizações.  As  empresas 

buscam informações a respeito deles para decidir sobre o interesse de admiti-los ou não. 



 

Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visam atrair candidatos potencialmente 

qualificados  e  capazes  de  ocupar  cargos  dentro  da  organização.  É  basicamente  um  sistema  de 

informação, através do qual divulga-se ao mercado de recursos humanos as oportunidades de emprego 

que  pretende  preencher.  Para  ser  eficaz,  o  recrutamento  deve  atrair  um  contigente  de  candidatos 

suficiente para abastecer adequadamente o processo de seleção: a função do recrutamento é a de suprir a 

seleção de pessoal de matéria - prima básica (candidatos) para seu funcionamento adequado.

O recrutamento inicia a partir do levantamento dos dados referente às necessidades presentes e futuras 

de recursos humanos da organização, nas atividades relacionadas com a pesquisa e intervenção sobre as 

fontes capazes de fornecer um número suficiente de pessoas, entre as quais, possivelmente, aquelas 

necessárias à organização para a consecução dos seus objetivos. 

A fase seguinte é  a identificação,  escolha e  manutenção das fontes dos candidatos que apresentam 

probabilidades de atender aos requisitos preestabelecidos pela organização. A identificação, a escolha e 

a manutenção das fontes de recrutamento constituem uma das maneiras pelas quais a administração de 

recursos humanos pode:

1.    elevar o rendimento do processo de recrutamento, aumentando tanto a proporção de 
vaga/candidatos triados para a seleção, bem como a proporção candidatos/empregados admitidos;
2.    diminuir o tempo do processamento do recrutamento;
3.    reduzir os custos operacionais de recrutamento, através da economia de tempo na aplicação de 
suas técnicas.

 

Para melhor identificar e mapear as fontes de recrutamento, são necessárias dois tipos de pesquisa: a 

pesquisa externa e a pesquisa interna.

A  pesquisa  externa corresponde  a  uma pesquisa  do  mercado  de  recursos  humanos  no  sentido  de 

segmentá-lo para facilitar sua análise.

O mercado de recursos humanos deve ser segmentado de acordo com os interesses da organização, ou 

seja, deve ser decomposto e analisado conforme  as características exigidas pela organização em relação 

aos candidatos que visa atrair e recrutar.

 

A pesquisa  interna  corresponde a uma pesquisa sobre as necessidades da organização em relação  a 

recursos humanos e quais as políticas que a organização pretende adotar em relação ao seu pessoal.

A pesquisa interna geralmente envolve:



1.    Elaboração das diretrizes (políticas) de recrutamento, descrevendo os propósitos e objetivos do 
empregador no recrutamento;
2.    Organização do recrutamento e delegação de autoridade e responsabilidade apropriadas a essa 
função;
3.    Listagem dos requisitos necessários à força de trabalho;
4.    Avaliação do programa de recrutamento em função dos objetivos e dos resultados alcançados;

 

 

5.2.       Objetivos  da administração de recursos humanos
 

A administração de recursos humanos  consiste no planejamento, na organização, no desenvolvimento, 

na coordenação  e no controle de técnicas capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal, ao 

mesmo tempo em que a organização  representa o meio que permite às pessoas, que com ela colaboram, 

alcançarem  os  objetivos  individuais  relacionados  direta  ou  indiretamente  com  o  trabalho.  A 

administração de recursos humanos significa conquistar e manter pessoas na organização, trabalhando e 

dando o máximo de si, com uma atitude positiva e favorável. Representa todas aquelas coisas não só 

grandiosas, que provocam euforia e entusiasmo, como também aquelas coisas muito pequenas e muito 

numerosas, que frustam ou impacientam, ou que alegram e satisfazem, mas que levam as pessoas a 

desejar permanecer na organização. 

Os principais objetivos da administração de recursos humanos são:

1.    criar, manter e desenvolver um contigente de recursos humanos com habilidade e motivação 
para realizar  os objetivos da organização;
2.    criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, desenvolvimento e 
satisfação plena dos recursos humanos, e alcance dos objetivos individuais; e
3.    alcançar eficiência e eficácia através dos recursos humanos disponíveis.
 
 
 

5.3.       Avaliação de desempenho humano na empresa
 

A avaliação de desempenho é uma sistemática apreciação do desempenho do indivíduo no cargo e de 

seu potencial  de desenvolvimento.  Toda avaliação é um processo para estimar ou julgar o valor,  a 

excelência,  as  qualidades  de  alguma pessoa.  A avaliação  dos  indivíduos  que  desempenham papéis 

dentro de uma organização pode ser feita através de várias abordagens que recebem denominações, 

como avaliação do desempenho, avaliação do mérito, avaliação dos empregados, relatório de progresso, 

avaliação  da  eficiência  funcional  etc.  Alguns  desses  conceitos  são  intercambiáveis.  Em resumo,  a 

avaliação do desempenho é um conceito dinâmico,  pois  os  empregados são sempre avaliados,  seja 

formal ou informalmente, com certa continuidade,  nas organizações.  Além do mais,  a avaliação do 

desempenho constitui uma técnica de direção imprescindível na atividade administrativa. É um meio 

através do qual se podem localizar problemas de supervisão de pessoal, de integração  do empregado à 



organização  ou  ao  cargo  que  presentemente  ocupa,  de  dissonâncias,  de  desaproveitamento  de 

empregados com potencial mais elevado do que aquele que é exigido pelo cargo, de motivação etc. 

 
A avaliação de desempenho, em si, não constitui técnica de modificação de comportamento. Ela deve 

ser considerada apenas como instrumento de levantamento de dados que caracterizem as condições que, 

dentro  da  organização  empresarial,  estejam,  num  dado  momento,  dificultando  ou  impedindo  o 

completo  e adequado  aproveitamento dos seus recursos humanos.

 
Sua  importância,  ou  valor,  como  instrumentos,  será  determinada  a  partir  das  conseqüências 

administrativas que possam a existir a partir dos seus resultados. Seu valor está intimamente ligado à 

qualificação  dos  pressupostos  que  regem a  política  administrativa  de  recursos  humanos da  própria 

empresa.

A melhor definição do conceito de avaliação de desempenho é: 

 Os métodos de apreciação do pessoal são técnicas de análise objetiva e de síntese do comportamento no 

trabalho.

 
Partindo do pressuposto de que as pessoas não são diferentes apenas entre si, mas apresentam também 

elas mesmas modificações do próprio comportamento no trabalho, que pode variar com o correr do 

tempo, todos os conceitos examinados pretendem manter fixa determinadas variáveis, como um grupo 

de controle, em função das quais se medirão as diferenças individuais de desempenho dos avaliados.

 
5.3.1.            Objetivos da avaliação do desempenho
 

A avaliação do desempenho não é um fim em si mesma, mas um instrumento, um meio, uma ferramenta 

para melhorar os resultados dos recursos humanos da organização. Para alcançar esse objetivo básico - 

melhorar os resultados dos recursos humanos da organização, a avaliação do desempenho procura uma 

variedade  de  objetivos  intermediários.  A avaliação de  desempenho pode ter  os  seguintes  objetivos 

intermediários:

1.    adequação do indivíduo ao cargo;
2.    treinamento;
3.    promoções;
4.    incentivo salarial ao bom desempenho;
5.    melhoria das relações humanas entre superior e subordinados;
6.    auto - aperfeiçoamento do empregado;
7.    informações básicas para pesquisa de recursos humanos;
8.    estimativa do potencial de desenvolvimento dos empregados;
9.    estímulo à maior produtividade;



10.oportunidade de conhecimento dos padrões de desempenho da organização;
11.retroação (feedback) de informação ao próprio indivíduo avaliado;
12.outras decisões de pessoal, como transferências, dispensas etc.

 

5.3.2.             Métodos de avaliação de desempenho
 

A avaliação do desempenho humano pode ser efetuada por intermédio de técnicas que podem variar 

intensamente, não só de uma organização para outra, mas dentro da mesma organização, quer se trate de 

níveis diferentes de pessoal ou de áreas de atividades diversas. Geralmente, a sistemática de avaliação 

do desempenho humano atende a determinados objetivos, traçados com base em uma política de RH 

(Recursos Humanos). Assim, como as políticas de RH variam conforme a organização, não é de se 

estranhar  que  cada  organização  desenvolva  sua  própria  sistemática  para  medir  a  conduta  de  seus 

empregados. Como, de maneira geral, a aplicação do pessoal é definida conforme o nível e a posição 

dos cargos, geralmente as organizações utilizam mais de uma sistemática de avaliação. É relativamente 

comum encontrar organizações que desenvolvem sistemáticas especificas conforme o nível e as áreas de 

distribuição de seu pessoal como: sistemática de avaliação de pessoal horista, de pessoal burocrático, de 

pessoal em nível de supervisão, de pessoal em nível de chefia, de executivos, de pessoal de vendas etc. 

Cada sistemática atende a determinados objetivos específicos e a determinadas características das várias 

categorias de pessoal. Há vários métodos  de avaliação do desempenho e cada um apresenta vantagens e 

desvantagens e relativa adequação a determinados tipos de cargos e situações. Podem-se tanto utilizar  

várias  sistemáticas  de  avaliação  de  desempenho,  como  estruturar  cada  uma  delas  em um  método 

diferente,  adequado  ao  tipo  e  às  características  dos  avaliados  e  ao  nível  e  às  características  dos 

avaliadores. Essa adequação é de importância fundamental para o bom funcionamento e para a obtenção 

de resultados do método,  uma ferramenta e  não um fim em si.  É um meio para se  obter  dados e 

informações  que  possam  ser  registrados,  processados  e  canalizados  para  a  tomada  de  decisões  e 

providências que visem melhorar e incrementar o desempenho humano dentro das organizações. Há 

quem  diga  que  a  avaliação  de  desempenho,  no  fundo,  não  passa  de  uma  boa  sistemática  de 

comunicações, atuando no sentido horizontal e vertical da organização.

As avaliações de desempenho, para serem eficazes, devem basear-se inteiramente nos resultados da 

atividade do homem no trabalho e nunca apenas em suas características de personalidade.

 

5.4.         Seleção de pessoal
 

O recrutamento e a seleção de recursos humanos devem ser tomados como duas fases de um mesmo 

processo: a introdução de recursos humanos na organização. Se o recrutamento é uma atividade de 



divulgação, de chamada, de atenção, de uma atividade positiva e convidativa, a seleção é uma atividade 

obstrativa, de escolha, de opção e decisão, de filtragem, de classificação.

A seleção de recursos humanos pode ser definida como a escolha do homem certo para o cargo certo, ou 

mais amplamente,  entre os candidatos recrutados,  aqueles mais adequados aos cargos existentes na 

organização, com o objetivo de manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como 

a eficiência da organização.

 

5.4.1.            Seleção como um processo de       comparação
 

A fim de resguardar a objetividade e a precisão, a seleção, do ponto de vista de seu processamento, deve 

ser tomada como um processo realista de comparação entre duas variáveis,  conforme figura 5.1 os 

requisitos do cargo ( requisitos que o cargo exige de seu ocupante) e o perfil das características  dos 

candidatos que se apresentam. A primeira é fornecida pela análise e descrição do cargo e a segunda é 

obtida por meio de aplicação de técnicas de seleção. 

 

 

          

Requisitos                                             características

           exigidos                   comparação                  do

           pelo cargo                                             candidato
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            análise 

e                                                   técnicas 

            

descrição                                                  de 

seleção

            do cargo

 

Figura 5.1 – Análise de pessoal como processo de comparação.

 

5.4.2.            Seleção como um processo de decisão 
 

Uma  vez  feita  a  comparação  entre  as  características  exigidas  pelo  cargo  e  as  oferecidas  pelos 

candidatos,  pode acontecer que vários destes tenham condições aproximadamente equivalentes para 

serem indicados ao órgão requisitante para ocupar o cargo vago. O órgão de seleção não pode impor ao 

órgão  requisitante  a  aceitação  dos  candidatos  aprovados  no  processo  de  comparação.  Pode  apenas 

prestar o serviço especializado, aplicar técnicas de seleção e recomendar aqueles candidatos que julgar 

mais  adequados  ao  cargo.  A  decisão  final  de  aceitar  ou  rejeitar  os  candidatos  é  sempre  de 

responsabilidade do órgão requisitante. Assim, a seleção é responsabilidade de linha ( de cada chefe) e 

função de staff  ( prestação de serviço pelo órgão especializado).

As  decisões  tomadas  num processo  de  seleção  ela  é  sempre  baseada  em dois  tipos  de  seleções: 

institucionais e individuais.

Decisões institucionais são as decisões tomadas por uma instituição ( ou pessoa) e que, por cobrirem um 

elevado  número  de  casos  comparáveis,  deve  ser  relativamente  padronizadas.  Assim,  um  elevado 

número de casos comparáveis, refere-se a muitas pessoas, é definido dentro de uma mesma filosofia ou 

sistema de valores. O responsáveis por esse tipo de decisão está interessado em atender primeiramente 

aos propósitos da organização e às metas da instituição.

Decisões individuais são aquelas em que o principal interessado é exclusivamente um indivíduo, e é seu 

próprio sistema de valores que deve orientar o melhor modo a ser seguido. As decisões individuais são 
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geralmente únicas e referem-se ao próprio indivíduo. A escolha de um emprego ou de um tipo de 

profissão são exemplos típicos de decisões individuais.

 

5.4.3.            Técnicas de seleção 
 

Como a seleção de recursos é um sistema de comparação e de tomada de decisão, deve necessariamente 

apoiar-se em algum padrão ou critério para adquirir alguma validade. O padrão ou critério é geralmente 

extraído a partir das características do cargo a ser preenchido. O  ponto de partida do processamento de 

seleção é a obtenção das informações sobre o cargo a preencher.

As informações a respeito do cargo a ser preenchido podem ser colhidas através de:

1.    Análise do cargo,  que é o levantamento dos aspectos intrínsecos (conteúdo ou cargo) e 
extrínsecos ( requisitos que o cargo exige de seu ocupante fatores de especificações) do cargo. 
Qualquer que seja o método de análise aplicado, o importante para a seleção são as informações a 
respeito dos requisitos e das características que o ocupante do cargo deverá possuir.
2.    Aplicação da técnica dos incidentes críticos, que consiste na anotação sistemática e criteriosa 
que os chefes diretos devem  fazer a respeito de todos os fatos e comportamentos dos ocupantes  do 
cargo considerado, que produziram um melhor ou pior desempenho no trabalho.
3.    Análise da requisição de empregado, que consiste na verificação dos dados contidos na 
requisição do empregado, preenchidos pelo chefe direto, especificamos os requisitos e as 
características que o candidato ao cargo deverá possuir.
4.    Análise do cargo no mercado, quando se tratar de algum cargo novo, sobre o qual a 
organização  ainda não tem nenhuma definição a priori, nem mesmo o chefe direto, existe a 
alternativa de verificar, em organizações similares, cargos comparáveis, seu conteúdo, os requisitos e 
as características dos seus ocupantes.
5.    Hipótese de trabalho, caso nenhum das alternativas acima possa ser utilizada, resta o emprego 
de uma hipótese de trabalho, ou seja, uma previsão aproximada do conteúdo do cargo e sua 
exigibilidade em relação ao ocupante ( requisitos e características necessárias),.

Na figura 5.2, temos um modelo onde podemos ter uma visão como é feita a colheita de informações 

sobre o cargo como fundamento do processo de seleção:



                       Colheita de informações sobre o cargo

 

         Análise               técnicas                 Análise              Análise       Hipótese
             do                      dos                       da                    do cargo           de
         cargo                  incidentes           requisição                no            trabalho
                                    críticos               de empregado       mercado     

 

          
                                           Ficha de especificações
                                            ou profissiográficas

 

                Escolha das técnicas de seleção do ocupante
 

  entrevista            
Provas 
ou                
testes              
testes de             
técnicas
 

                               teste de          psicométricos      personalidade   de simulação  
                            conhecimento     
 
 
Figura 5.2 – Técnica de seleção no processo de seleção.
 

5.4.4.            Ficha de especificações ou ficha profissiográfica
 

A partir dessas informações a respeito do cargo a ser preenchido, o órgão de seleção tem condições de 

convertê-las para sua linguagem de trabalho. Em outros termos, as informações que o órgão recebe a 

respeito dos cargos e de seus ocupantes são transformados em uma ficha de especificações do cargo ou 

ficha profissiográfica, que deve conter os atributos psicológicos e físicos necessários ao desempenho 
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satisfatório do ocupante no cargo.

A  ficha  profissiográfica  é  um  resumo  da  análise  profissiográfica.  Em  sentido  amplo,  análise 

profissiográfica é um sinônimo de análise do trabalho. 

Em termos práticos, a ficha profissiográfica pretende levantar todos os elementos preditivos de um bom 

desempenho.  Obviamente,  a  seleção  de  pessoal  encarrega-se,  simplesmente,  dos  elementos  que 

predizem o trabalho do futuro ocupante do cargo.

A ficha profissional permite melhorar a seleção de pessoal, através dos seguintes passos:

1.    Desenvolvimento de critérios. Os cargos ou papéis dentro da organização devem ter uma 
descrição exata, que deve ser conhecida pelas pessoas que participam do processo seletivo. 
2.    Determinação das variáveis intervenientes no preditor. Os candidatos devem ser observados 
em relação aquelas variáveis  que se supõe sejam os bons preditores do rendimento dentro da esfera 
do critério.
3.    Obtenção de candidatos em números suficiente para assegurar uma variância adequada no 
que tange às variáveis preditoras. É necessário contar com um número suficiente de candidatos 
que pontuem alto ou baixo no preditor, para se poder verificar se as táticas de seleção utilizadas são 
realmente eficientes. Se não obtiver esta ampla margem de aptidões, torna-se difícil estabelecer uma 
correlação significativa entre o preditor e o critério.
4.    Classificação de candidatos quanto ao rendimento no cargo, a fim de correlacionar suas 
classificações com os pontos da variável preditora. 
5.     Seleção de candidatos que alcancem certo número de pontos nas variáveis preditoras. Uma 
vez obtida uma correlação, é possível melhorar a exatidão da seleção utilizando apenas candidatos 
com um número de pontos similar ao da população que está rendendo realmente em seu cargo. Se a 
correlação obtida for muito baixa, torna-se necessário buscar outro preditor.

Na figura 5.3, mostra um modelo de uma ficha profissiográfica utilizada nas empresas:

 

FICHA PROFISSIOGRÁFICA

 

Características Exigidas GRAUS

1 2 3 4 5

Físicas 1 Idade ( até      anos)      

2 Estatura      

3 Compleição física      

4 Aptidão para permanecer em pé      

5 Aptidão par permanecer sentado      



6 Exigência Estética      

7 Carregar pesos      

  

 

 

8

Saúde 
geral 
Expoç
âo 
ambie
ntal

Agen tes
Físicos

Trepidações      

Ruídos      

Físicos       

Agentes
químico
s

Intoxicações cutânea      

Intoxicações 
respiratórias

     

Tóxicos      

Horários      

Conhecimen
tos

9 Instrução geral      

10 Instrução profissional      

11 Conhecimentos teóricos especiais      

12 Experiência      

13 Redação própria      

14 Outras linguagens      

sensoriais 15 Boa visão      

16 Visão cromática      

17 Visão estereoscópia      

18 Boa audição      

Manuais 19 Destreza manual      

20 Destreza Digital      



21 Estado higrométrico das mãos      

22 Lateralidade manual      

23 Coordenação bimanual      

24 Coordenação visomotora      

25 Velocidade de reação      

Conceituais 26 Forma expressional      

27 Forma ideacional      

 

Figura 5.3 – Ficha Profissiográfica de candidato

Características Exigidas GRAUS

1 2 3 4 5

Mentais 28 Memória      

29 Atenção      

  

 

 

30

inteligên
cia

Global      

Espacial      

Abstrata      

Verbal      

Técnica      

Aritmética      

Numérica      

Perceptivo- 
visuais

31 Rapidez de perspectiva      

32 Capacidade de Reestruturação      

33 Percepção de Distâncias      



Temperament
al

34 Rapidez de Trabalho      

35 Dinamismo      

36 Regularidade      

37 Adaptabilidade      

Sociais 38 Apresentação      

39 Sociabilidade      

40 Sentido de trabalho em Comum      

41 Espírito de disciplina      

42 Obediência a Ordens      

43 Capacidade de comando      

44 Contatos Com pessoal de sua área      

Com pessoal de outra unidade      

Com pessoal de outra empresa      

Personabilida
des

45 Por equipamentos      

46 Pelo desempenho de terceiros      

47 Pela segurança de terceiros      

48 Por erros      

Outras 
exigências

49 Monotonia – iniciativa      

50 Prudência      

51 Ordem      

52 Capacidade de Organização      

53 Resistência nervosa      

 



 

Figura 5.3 – Ficha Profissiográfica de candidato - continuação

5.5.         Provas ou testes de conhecimentos 
 

As provas ou testes de conhecimentos ou de capacidade visam avaliar tanto quanto objetivamente o 

grau de noções, conhecimento e habilidades adquiridas através do estudo, da prática ou do exercício.

1.   Quanto à maneira como são aplicados, as provas ou testes podem ser:
a)    orais ( por meio de perguntas e respostas verbais);
b)   escritas ( por meio de perguntas e respostas escritas); e
c)    de realização ( por meio da execução de um trabalho).

2.   Quanto à área de conhecimento abrangidos, as provas de conhecimentos podem ser gerais, 
quando aferem noções de cultura geral ou generalidades de conhecimento, ou específicas, quando 
pesquisam aqueles conhecimentos técnicos  e específicos diretamente relacionados ao cargo em 
referência. Se o cargo é de químico de produção, a prova de conhecimentos específicos versará 
exclusivamente sobre assunto dessa especialidade.
3.   Quanto à forma com que são elaboradas, as provas de conhecimentos, quando são realizadas por 
intermédio da linguagem escrita, podem ser classificadas em:

a)    tradicionais, do tipo dissertativo, expositivo;
b)   objetivas, por meio de teste objetivos; e
c)    mistas, quando utilizam tanto a forma tradicional quanto a objetiva.

 

5.5.1.            Testes psicométricos
 

Os testes psicométricos baseiam-se na análise de amostras do comportamento humano, examinando-as 

sob  condições  padronizadas,  verificando  a  aptidão,  com  o  intuito  de  generalizar  e  prever  aquele 

comportamento sob determinada forma de trabalho.

O  teste  psicométrico  é  uma  medida  objetiva  e  estandardizada  de  amostra  do  comportamento. 

Geralmente, refere-se a capacidades, aptidões, interesses ou características do comportamento humano, 

e envolve a determinação do quanto, isto é, da quantidade de presença, daquelas aptidões, interesses ou 

características de comportamento no candidato.

O termo teste é definido como qualquer medida de desempenho, utilizada como base para uma decisão 

de  emprego.  Os  teste  podem  ser  projetados  para  medir  elegibilidade  para  admissão,  promoção, 

treinamento.  Podem  incluir  medidas  de  inteligência  geral,  de  aprendizagem,  aptidões  mecânicas, 

burocráticas etc.; destreza e coordenação; interesses ocupacionais ou diversos, ou atitudes.

Os testes psicométricos  baseiam-se nas diferenças individuais que podem ser físicas, intelectuais e de 

personalidade e analisam o que varia e quando varia a aptidão do indivíduo em relação ao conjunto de 

indivíduos tomado como padrão de comparação.



Aptidão  é  a  potencialidade  ou  predisposição  da  pessoa  em  aprender  determinada  habilidade  ou 

comportamento. A aptidão é inata e pode ser definida através das seguintes características:

a)    predisposição natural para determinado trabalho ou tarefa;
b)   existe sem exercício, sem treino ou aprendizado;
c)    é avaliada por meio de comparações;
d)   permite prognosticar o futuro do candidato na profissão;
e)    com o exercício ou treino, transforma-se em capacidade;
f)     é a predisposição geral ou específica para aperfeiçoar-se por meio do trabalho;
g)    possibilita o encaminhamento futuro para determinado cargo;
h)    é estado latente e potencial do comportamento.

 

 

 

 

 

 

5.5.2.            Testes Psicológico
 

Existem variados testes psicológicos aplicados em testes de seleção para medir o desempenho humano. 

Muitos destes testes são aplicados e interpretados por psicólogos. Podemos citar vários tipos de testes, 

os mais importantes são:

 

1        TESTE NÃO VERBAIS DE INTELIGÊNCIA GERAL

 

a)      TEI - Teste Equicultural - escala 2 e 3

b)      D48 - teste dos Dominós

c)      INV - Inteligência não verbal

d)      RAVEN - Geral e avançado

e)      PSICÔNICA

f)        Cubos de Kohs

 



2        TESTE VERBAIS DE INTELIGÊNCIA GERAL

 

a)      CIA - Teste coletivo de inteligência para adulto

b)      WAIS - Escala de inteligência Wechsler para adulto

c)      WISC-  Escala de inteligência Wechsler para criança

d)      Nível mental

e)      Teste de sondagem intelectual

f)        Teste Barcelona

 

3        TESTE DE PRONTIDÃO

 

a)      DHP - Teste diagnóstico de habilidade pré-escolar

b)      BTBC - Teste do conceitos básicos  de Boehm

c)      TPL - Teste de prontidão para leitura

d)      TML - Teste de maturidade para leitura

e)      COLÚMBIA - Teste de maturidade mental

 

4        TESTE DE APTIDÕES INTELECTUAIS DIFERENCIADAS

 

a)      BATERIA CEPA -  Fluência verbal

b)      BATERIA CEPA - Atenção concentrada

c)      BATERIA CEPA - Rapidez e exatidão de cálculo

d)      BATERIA CEPA - Séries numéricas

e)      BATERIA CEPA - Aptidão mnemônica

f)        BATERIA CEPA - Nomes e números

g)      BATERIA CEPA - Ribakow

h)      DAT - Raciocínio mental

i)        DAT - Habilidade numérica



j)        DAT - Raciocínio abstrato

k)      DAT - Relações espaciais

l)        DAT - Raciocínio mecânico

m)    DAT - Rapidez e exatidão

n)      Teste de Compreensão   Mecânica

o)      Teste de Aptidão Mecânica

p)      Teste dos Conjuntos Emparelhados

 

5        TESTE PERCEPTOMOTORES

 

a)      TOP - Organização Perceptomotora

 

6        INVESTIGAÇÃO DE INTERESSE E ATITUDES

 

b)      GIEST - Inventário ilustrativo de interesses

c)      BESSA TRAMER - Catalogo de livros

d)      KUDER - Inventário de interesses

e)      ANGELINE & THURSTONE - Inventário de interesse

f)        Como Chefiar

g)      Escala de Preconceito profissional

h)      Teste de Agradabilidade Básica

 

7        PERSONALIDADE

 

a)      16PF - Questionário de 16 fatores de personalidade

b)      Cordell Index

c)      MMPI - Inventário multifásico minesota de personalidade

d)      Questionário de Personalidade DADAHIE



e)      IDATE-C - Inventário de Ansiedade Traço - Estado

f)        PMK - Psicodiagnóstico Miocinético

g)      Teste de frustração ROSENZWERG

h)      PFISTER - teste das Pirâmides Coloridas

i)        Teste de Reprodução de Figuras

j)         Teste Projetivo Ômegas

k)       Testes de RORS CHACH

l)         Testes ZULLIGER

m)    Teste de Cores

 

 

 

 

 

5.6.       Processos Cognitivos
 

A cognição implica um processo consciente visando à aquisição de novos conhecimentos. Isto significa 

que apenas o comportamento racional é de natureza cognitiva.
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    Mecanismos de 
    Formação da 
    Percepção 

 

 
 
 
 
 
 

                                                               Interpretação                Percepção
 

 

    

Seletividade                                              Complentação         Comportamento
 

Figura 5.4 – Sistema de cognição.

 

As pessoas possuem sistemas de cognição que representam aquilo que elas sabem sobre si mesmas e 

sobre o mundo que as rodeia. Na figura 5.4, mostra os sistemas de cognição são desenvolvidos através 

dos  processos  de  cognição.  Esses  processos  abrangem  a  percepção,  a  memória,  a  imaginação,  o 

raciocínio  ou pensamento e a solução de problemas.

 
5.6.1.            Os processos  cognitivos e o comportamento humano na organização

 

A percepção é básica para  a compreensão do comportamento porque é por meio do processo perceptivo 

que as pessoas constituem sua realidade. E com base no que é percebido que elas raciocinam, tomam 

decisões,  agem.  A  percepção  é  influenciada  por  fatores  internos  de  cada  indivíduo  e  por  fatores 

ambientais. Na organização observa-se uma constante interação entre os valores, atitudes, motivos e 

características da personalidade dos indivíduos com fatores ambientais como estrutura da organização, 

valores e objetivos, divisão do trabalho, grupos organizacionais, tecnologia, cargo e atividades, sistemas 

de remuneração, política e diretrizes, grupos de referência etc. O simples fato de um indivíduo ocupar 

uma determinada posição no espaço organizacional limita o seu acesso à organização com um todo e à 

quantidade  e  qualidade  de  informações  que  poderá  receber.  A  limitação  da  informação, 

Consequentemente, afetará seu campo perceptivo, limitando-o.
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A posição organizacional, portanto, influência o que o indivíduo percebe. A natureza e a intensidade das 

tensões organizacionais são fatores que também podem modificar a percepção dos membros de uma 

organização, à medida que geram estados emocionais; estes, por sua vez, influenciam a percepção de 

outras pessoas e situações.

 
5.6.2.            - A teoria da dissonância cognitiva

 

A  teoria  da  dissonância  cognitiva  baseia-se  na  premissa  de  que  todo  indivíduo  se  esforça  para 

estabelecer um estado de consonância ou consistência com ele mesmo e com o ambiente que o rodeia. 

Se uma pessoa tem cognições sobre si mesma e sobre seu ambiente que são inconsistentes entre si ( isto 

é, se uma cognição implica o oposto da outra), então ocorre um estado de dissonância cognitiva. A 

dissonância cognitiva é uma das principais fontes de inconsistência no comportamento. As pessoas não 

toleram a inconsistência e, quando ela ocorre (por exemplo, quando um indivíduo acredita em uma 

coisa  e,  no  entanto,  age  contrariamente  a  essa  crença  ),  o  indivíduo está  motivado para  reduzir  o 

conflito. A esse conflito ou inconsistência dá o nome de dissonância cognitiva. O elemento cognitivo é 

uma espécie de crença, conhecimento ou opinião que o indivíduo tem de si mesmo ou do meio externo. 

Esses  elementos  cognitivos  podem estar  relacionados  de  três  maneiras:  dissonante,  consonante  ou 

irrelevante. Assim:

1.Relação dissonante, quando o indivíduo  acredita que fumar é nocivo, mas continua fumando (duas 
cognições em relação dissonante);
2.Relação consonante,  quando acredita que fumar é nocivo e, então, deixa de fumar ( duas cognições 
em relação consonante);e
3.Relação irrelevante, quando considera o fumo nocivo e gosta de passear (elementos em uma relação 
irrelevante).

 

A força da dissonância cognitiva depende de duas variáveis, a saber:

•  A importância de cada um elementos dissonantes ou cognitivos; se uma crença tem pequena 
importância, a inconsistência por ela gerada terá pouca dissonância; o inverso também é verdadeiro;
•  A soma de dissonância é função do número de cognições dissonantes e consonantes que existem em 
dado momento: quanto maior a proporção de elementos dissonantes para os consonantes, maior a 
dissonância sentida.

 

A  dissonância  cognitiva  é,  geralmente,  decorrente  de  situações  que  envolvem  algum  processo  de 

decisão do indivíduo.

 



 

5.7.        A complexa natureza do homem
 

O  comportamento  das  pessoas  em  uma  organização  é  complexo  e  depende  de  fatores  internos 

(  decorrentes  de  suas  características  de  personalidade,  como  capacidade  de  aprendizagem,  de 

motivação, de percepção do ambiente interno e externo, de atitudes, de emoções, de valores etc.) e de 

fatores  externos  (decorrentes  das  características  organizacionais,  como  sistemas  de  recompensas  e 

punições, de fatores sociais, de políticas, de coesão grupal existente etc.).

VARIÁVEIS INTERVENIENTES 

        

                          Fatores internos               Fatores externos

                        • Capacidade de                • Regras e regulamentos

                            aprendizagem                • Sistemas de recompensas

A pessoa na     • Motivação                         e  punições          

organização     • Percepção                       • Políticas da organização      compor-

                        • Atitudes                           • Grau de confiança                tamento

                        • Emoções                         • Coesão grupal                      da pessoa

                        • Frustrações                     • Métodos e processos           na organi-

                        • Valores                           • Fatores sociais                       zação 

 

Figura 5.5 – Comportamento organizacional.

 

Na figura 5.5,  mostra  o  comportamento organizacional  que segue os princípios  do comportamento 

humano.

Dentre os fatores externos ( ou ambientais) que influenciam o comportamento das pessoas, podem-se 
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incluir o clima organizacional, as pressões do chefe  as influências dos colegas de trabalho, as mudanças 

na  tecnologia  utilizada  pela  organização,  as  demandas  e  pressões  da  família,  os  programas  de 

treinamento e desenvolvimento empregados pela organização, as condições ambientais ( tanto físicas 

como  sociais)  etc.  Na  figura  5.6,  dá  uma  idéia  dos  fatores  externos  que  podem  influenciar  o 

comportamento do indivíduo na organização.
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Figura 5.6 – Fatores externos.

 

 

5.8.         TENDÊNCIA E PERSPECTIVAS DA ATUAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

 

A  responsabilidade  por  incrementar  políticas  e  procedimentos  referentes  ao  desenvolvimento  do 

potencial humano implica uma série de atitudes, entre elas: treinamento e desenvolvimento de pessoal, 

plano de sucessão, avaliação do potencial humano,  planos de benefícios e programas de incentivo à 

produção humana e social, políticas salariais compatíveis  com as necessidades do indivíduo e o grau de 
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desenvolvimento  nos  respectivos  setores  de  trabalho,  as  políticas  e  práticas  de  orientação  e 

conscientização quanto à prevenção de acidentes de trabalho. Entretanto, na maioria das vezes, tais 

medidas  são  aleatórias,  uma  vez  que  são  tomadas  decisões  desconsiderando  fatores  importantes 

referentes às concepções que o trabalhador elabora sobre si mesmo, sobre o trabalho que desempenha, 

assim como aspectos específicos do ambiente de trabalho, do tipo de produto e dos serviços realizados. 

Nesta  situação  temos  o  treinamento  de  pessoal  que  é  adotado  nas  organizações,  com  desacertos 

emergentes em função das limitações presentes,  sem que se  faça uma análise mais abrangente das 

condições reais da organização e em específico, do contexto de trabalho.

Contrariamente,  o  diagnóstico  deve  estar  pautado  no  levantamento  de  necessidades  dos  setores 

existentes, a partir das expectativas dos indivíduos e dos grupos e dos objetivos departamentais a serem 

alcançados.

Como alternativa, tem-se a proposta de lidar com o conteúdo emergente das representações sociais, 

subsidiando as práticas adotadas nos programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal.  Esta 

perspectiva certamente contribuirá para que se possam facilitar as  relações interpessoais no ambiente 

de trabalho, lançado bases para as mudanças necessárias nas relações de poder e autoridade mantidas 

entre os diversos níveis sócio profissionais  e as influências oriundas do ambiente.

Nas organizações convivem indivíduos e grupos que assumem papéis que,na maioria das vezes, estão 

pouco definidos, ocasionando desajustes sócio -    ocupacionais, e sócio profissionais. Surgem, então, 

disfunções profissionais e organizacionais que atuam como elementos representativos de uma etapa 

mais próxima da deterioração organizacionais. Sob o paradigma da administração científica assiste-se 

ainda hoje a série de ações desencadeadas no âmago das organizações, que retratam o descompromisso 

delas para com seus recursos humanos, mas tem havido ênfase nos programas de qualidade total, que 

entre  outros  pontos  sugerem a  melhoria  constante  dos  produtos  e  serviços,  considerando o  cliente 

( interno e externo à organização) como o principal alvo a ser atingido.

5.9.        Conclusão
 

Do exposto conclui-se que as políticas e práticas da gestão de R.H. deverão assumir um papel efetivo na 

implantação da gestão de qualidade, preconizando a qualidade de vida como a mola propulsora dos 

processos de qualidade total.  Assim,  o trabalho e  o trabalhador estarão em condições viáveis  e  de 

conformidades com as  expectativas organizacionais,  em relação à  produtividade e  à  qualidade nos 

serviços e nos produtos.

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.     Aplicação 

 

INTRODUÇÃO

 

Este capítulo apresenta uma aplicação da lógica fuzzy dentro da área de recursos humanos em uma 

empresa real. Terá uma breve descrição da empresa New System, onde apresentará uma definição de 

um perfil profissional de um cargo, e também, será apresentado quatro candidatos para o cargo para que 

lógica fuzzy apresente qual é o melhor candidato.

 

6.1.         Descrição da empresa
 

Esta  aplicação baseia-se em utilizar a lógica fuzzy dentro da área de recursos humanos, na fase de 

testes de seleção de pessoal. Esta proposta será aplicada em uma empresa real na área de sistemas, com 

o nome de New System Ltda., esta empresa tem como principal fontes de recursos a venda de pacotes 

na área de informática, com ênfase na área de recursos humanos, utilizando um método de seleção de 

pessoal através de análise de ficha de profissiográficos, usando  método psicométrico.

A ficha profissiográfica está baseada para cinco (05)  cargos desta empresa, onde podemos citar: 

- Analista de sistemas;

- Gerente de sistema;



- Programador;

- Digitador;

- Operador;

 

Cada empresa adota uma escala para cada cargos,  de acordo com a ficha profissiográfica,  é muito 

importante salientar que esta escala varia de empresa para empresa, e dentro de uma empresa, varia 

também de cargo para cargo. Isto é, cada empresa adota o seu perfil profissional do cargo que deseja.

 

Inicialmente  foi  feita  uma  reunião  com  o  gerente  de  recursos  humanos,  onde  foi  realizado  o 

levantamento de dados, com o intuito de definir o perfil da empresa. A New System é uma empresa que 

tem como sócios Clóvis de Souza Dias, analistas de sistemas e Noemi Mendes Alves Lemes, pedagoga.

Esta empresa tem várias atividades, mais que destacam são: consultoria em sistema de informática; 

desenvolvimento de programas de informática; processamentos de dados; elaboração e execução de 

projetos de organização, sistema e métodos; palestras, cursos, seminários e treinamentos e elaboração 

de projetos e orçamentos empresariais.

Esta empresa apresenta o seguinte organograma:

-         Conselho diretor;
-         Diretor administrativo / Financeiro / Apoio;
-         Diretor técnico;
-         Tesouraria;
-         Contabilidade/ Fiscal;

 

O principal objetivo da empresa, é oferecer aos seus clientes todo o suporte e soluções que estejam 

ligadas às áreas administrativas  e sistemas.

A New System, além de dois sócios e dois gerentes, conta também com a colaboração de 10 ( dez) 

profissionais terceirizados nas áreas específicas.

O seus principais clientes podemos citar: Martins, Grupo Algar, Coca - Cola e Dinamilho.

A empresa está passando por um momento de finalização dos seus planos  implantados e uma postura 

agressiva  de  mercado  quanto  à  projetos  novos.  Dentre  os  novos,  destaca-se  o  planejamento  para 

estruturação de um Bureau de serviços na área de talentos humanos e um software que terá  como 

objetivo analisar a produtividade como a eficiência do empregado.



A New System tem possui vários concorrentes, onde podemos citar os mais importantes: Sankya, WK 

Sistemas, RM Sistemas, Integro Informática, ACC Informática. Porém a empresa se diferencia  dos 

demais concorrentes com uma proposta de solução completa e personalizada do problema do cliente.

Com a crescente necessidade dos clientes da New System em obter cada vez mais informações, redução 

de custos, controlar as atividades, tem aumentado e muito a demanda de serviços oferecidos Pela New 

System.

 

6.2.        Definindo um perfil profissional
 

De acordo com o levantamento de dados, será utilizado o método de seleção de pessoal através de 

análise de ficha de profissiográficos, usando  método psicométrico. O perfil profissional do cargo será 

de um analista  de sistemas,  neste  perfil  será  preenchido a  ficha profissiográfica de acordo com as 

necessidades da empresa do perfil profissional do cargo, o qual foi projetado pelo gerente de recursos 

humanos da empresa New System. Também será discutido, a análise de 04 candidatos para o cargo de 

analista de sistemas, nesta ocasião teremos condições de determinar qual é o melhor candidato para 

preencher  o  cargo.  Abaixo  temos  a  ficha  profissiográfica  do  cargo  analista  de  sistemas  e  de  04 

candidatos para o cargo.



FICHA PROFISSIOGRÁFICA

Características Exigidas: Analista de Sistemas – requisitos GRAUS  

1 2 3 4 5  

Físicas     0.3 1 Idade ( até  30  anos)    
X

 -

2 Estatura X     -

3 Compleição física  X    -

4 Aptidão para permanecer em pé  X    -

5 Aptidão par permanecer sentado  X    -

6 Exigência Estética  X    -

7 Carregar pesos X     -

  

 

 

8

Saúde 
geral 
Expoç
âo 
ambie
ntal

Agentes 
Físi
cos

Trepidações X     -

Ruídos X     -

Físicos    X   -

Agentes
químico
s

Intoxicações cutânea X     -

Intoxicações 
respiratórias

X     -

Tóxicos X     -

Horários   X   -

Conhecimen
tos - 1.0

9 Instrução geral     X -

10 Instrução profissional     X -

11 Conhecimentos teóricos especiais     X -

12 Experiência     X -

13 Redação própria     X -



Sensoriais  
0.8

15 Boa visão     X -

16 Visão cromática     X -

17 Visão estereoscópia     X -

18 Boa audição     X -

Manuais – 
0.6

19 Destreza manual   X   -

20 Destreza Digital   X   -

21 Estado higrométrico das mãos   X   -

22 Lateralidade manual   X   -

23 Coordenação bimanual   X   -

24 Coordenação visomotora   X   -

25 Velocidade de reação    X  -

Conceituais 
– 0.4

26 Forma expressional  X    -

27 Forma ideacional   X   -

 

Figura 6.1 – Ficha profissiográfica do perfil profissional de um cargo.

Características Exigidas Analista de Sistemas - requisitos GRAUS  

1 2 3 4 5  

Mentais – 1.0 28 Memória     X -

29 Atenção     X -



  

 

 

30

inteligên
cia

Global     X -

Espacial     X -

Abstrata     X -

Verbal     X -

Técnica     X -

Aritmética     X -

Numérica     X -

Perceptivo- 
visuais – 1.0

31 Rapidez de perspectiva     X +

32 Capacidade de Reestruturação     X +

33 Percepção de Distâncias     X -

Temperamenta
l – 1.0

34 Rapidez de Trabalho     X +

35 Dinamismo     X +

36 Regularidade     X +

37 Adaptabilidade     X +

Sociais – 06 38 Apresentação     X -

39 Sociabilidade     X -

40 Sentido de trabalho em Comum    X  -

41 Espírito de disciplina    X  +

42 Obediência a Ordens   X   +

43 Capacidade de comando    X  -



44 Contatos Com pessoal de sua área    X  -

Com pessoal de outra unidade    X  -

Com pessoal de outra empresa    X  -

PersonabiLida
des – 0.8

45 Por equipamentos   X   -

46 Pelo desempenho de terceiros     X +

47 Pela segurança de terceiros     X -

48 Por erros     X +

Outras 
exigências – 

0.9

49 Monotonia – iniciativa     X -

50 Prudência     X -

51 Ordem     X -

52 Capacidade de Organização     X -

53 Resistência nervosa     X +

 

Figura 6.1 – Ficha profissiográfica do perfil profissional de um cargo - Continuação.

 

 

 

FICHA PROFISSIOGRÁFICA

Características Exigidas   Analista de Sistemas  - Candidato 01         GRAUS

1 2 3 4 5

Físicas 1 Idade ( até  28 anos)    X  

2 Estatura  X    

3 Compleição física  X    

4 Aptidão para permanecer em pé   X   



5 Aptidão par permanecer sentado   X   

6 Exigência Estética  X    

7 Carregar pesos  X    

  

 

 

8

Saúde 
geral 
Expoç
âo 
ambie
ntal

Agentes 
Físicos

Trepidações X     

Ruídos X     

Físicos   X    

Agentes
químico
s

Intoxicações cutânea X     

Intoxicações 
respiratórias

 X    

Tóxicos  X    

Horários   X   

Conhecimen
tos

9 Instrução geral  X    

10 Instrução profissional  X    

11 Conhecimentos teóricos especiais X     

12 Experiência  X    

13 Redação própria X     

14 Outras linguagens   X   

sensoriais 15 Boa visão     X

16 Visão cromática     X

17 Visão estereoscópia     X

18 Boa audição    X  

Manuais 19 Destreza manual   X   



20 Destreza Digital   X   

21 Estado higrométrico das mãos   X   

22 Lateralidade manual  X    

23 Coordenação bimanual   X   

24 Coordenação visomotora  X    

25 Velocidade de reação    X  

Conceituais 26 Forma expressional  X    

27 Forma ideacional  X    

Figura 6.2 – Ficha profissiográfica do candidato 01.

Características Exigidas   Analista de Sistemas  - Candidato 01 GRAUS

1 2 3 4 5

Mentais 28 Memória  X    

29 Atenção  X    

  

 

 

30

inteligên
cia

Global  X    

Espacial   X   

Abstrata  X    

Verbal   X   

Técnica  X    

Aritmética  X    

Numérica   X   

Perceptivo- 
visuais

31 Rapidez de perspectiva   X   

32 Capacidade de Reestruturação  X    

33 Percepção de Distâncias X     



Temperament
al

34 Rapidez de Trabalho   X   

35 Dinamismo    X  

36 Regularidade   X   

37 Adaptabilidade    X  

Sociais 38 Apresentação   X   

39 Sociabilidade  X    

40 Sentido de trabalho em Comum   X   

41 Espírito de disciplina    X  

42 Obediência a Ordens    X  

43 Capacidade de comando   X   

44 Contatos Com pessoal de sua área   X   

Com pessoal de outra unidade   X   

Com pessoal de outra empresa   X   

Personabilida
des

45 Por equipamentos  X    

46 Pelo desempenho de terceiros   X   

47 Pela segurança de terceiros   X   

48 Por erros  X    

Outras 
exigências

49 Monotonia – iniciativa   X   

50 Prudência    X  

51 Ordem   X   

52 Capacidade de Organização     X

53 Resistência nervosa  X    

 



Figura 6.2 – Ficha profissiográfica do candidato 01. Continuação.

 

 

 

FICHA PROFISSIOGRÁFICA

Características Exigidas   Analista de Sistemas  - Candidato 02 GRAUS

1 2 3 4 5

Físicas 1 Idade ( até  25 anos)  X    

2 Estatura    X  

3 Compleição física  X    

4 Aptidão para permanecer em pé   X   

5 Aptidão par permanecer sentado  X    

6 Exigência Estética X     

7 Carregar pesos X     
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Saúde 
geral 
Expoç
âo 
ambie
ntal

Agentes 
Físicos

Trepidações X     

Ruídos X     

Físicos   X    

Agentes
químico
s

Intoxicações cutânea  X    

Intoxicações 
respiratórias

  X   

Tóxicos   X   

Horários X     

Conhecimen
tos

9 Instrução geral   X   

10 Instrução profissional  X    



11 Conhecimentos teóricos especiais X     

12 Experiência    X  

13 Redação própria  X    

14 Outras linguagens X     

sensoriais 15 Boa visão  X    

16 Visão cromática   X   

17 Visão estereoscópia X     

18 Boa audição   X   

Manuais 19 Destreza manual  X    

20 Destreza Digital  X    

21 Estado higrométrico das mãos X     

22 Lateralidade manual  X    

23 Coordenação bimanual   X   

24 Coordenação visomotora  X    

25 Velocidade de reação X     

Conceituais 26 Forma expressional X     

27 Forma ideacional X     

 

Figura 6.3 – Ficha profissiográfica do candidato 02.

 

Características Exigidas   Analista de Sistemas  - Candidato 02 GRAUS

1 2 3 4 5

Mentais 28 Memória  X    



29 Atenção   X   

  

 

 

30

inteligên
cia

Global  X    

Espacial   X   

Abstrata X     

Verbal X     

Técnica   X   

Aritmética    X  

Numérica  X    

Perceptivo- 
visuais

31 Rapidez de perspectiva  X    

32 Capacidade de Reestruturação   X   

33 Percepção de Distâncias  X    

Temperament
al

34 Rapidez de Trabalho  X    

35 Dinamismo   X   

36 Regularidade  X    

37 Adaptabilidade    X  

Sociais 38 Apresentação  X    

39 Sociabilidade   X   

40 Sentido de trabalho em Comum X     

41 Espírito de disciplina   X   

42 Obediência a Ordens  X    

43 Capacidade de comando X     



44 Contatos Com pessoal de sua área    X  

Com pessoal de outra unidade  X    

Com pessoal de outra empresa  X    

Personabilida
des

45 Por equipamentos   X   

46 Pelo desempenho de terceiros  X    

47 Pela segurança de terceiros  X    

48 Por erros X     

Outras 
exigências

49 Monotonia – iniciativa  X    

50 Prudência   X   

51 Ordem   X   

52 Capacidade de Organização  X    

53 Resistência nervosa  X    

 

Figura 6.3 – Ficha profissiográfica do candidato 02.Continuação.

 

 

FICHA PROFISSIOGRÁFICA

Características Exigidas   Analista de Sistemas  - Candidato 03 GRAUS

1 2 3 4 5

Físicas 1 Idade ( até  25 anos)    X  

2 Estatura    X  

3 Compleição física   X   

4 Aptidão para permanecer em pé X     

5 Aptidão par permanecer sentado  X    



6 Exigência Estética X     

7 Carregar pesos  X    
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Saúde 
geral 
Expoç
âo 
ambie
ntal

Agentes 
Físicos

Trepidações  X    

Ruídos  X    

Físicos   X    

Agentes
químico
s

Intoxicações cutânea X     

Intoxicações 
respiratórias

X     

Tóxicos X     

Horários  X    

Conhecimen
tos

9 Instrução geral    X  

10 Instrução profissional    X  

11 Conhecimentos teóricos especiais   X   

12 Experiência    X  

13 Redação própria  X    

14 Outras linguagens  X    

sensoriais 15 Boa visão    X  

16 Visão cromática  X    

17 Visão estereoscópia  X    

18 Boa audição   X   

Manuais 19 Destreza manual X     

20 Destreza Digital X     



21 Estado higrométrico das mãos  X    

22 Lateralidade manual X     

23 Coordenação bimanual  X    

24 Coordenação visomotora  X    

25 Velocidade de reação   X   

Conceituais 26 Forma expressional   X   

27 Forma ideacional   X   

 

Figura 6.4 – Ficha profissiográfica do candidato 03.

 

Características Exigidas   Analista de Sistemas  - Candidato 03 GRAUS

1 2 3 4 5

Mentais 28 Memória   X   

29 Atenção  X    

  

 

 

30

inteligên
cia

Global   X   

Espacial    X  

Abstrata   X   

Verbal   X   

Técnica    X  

Aritmética    X  

Numérica    X  

Perceptivo- 
visuais

31 Rapidez de perspectiva   X   

32 Capacidade de Reestruturação    X  



33 Percepção de Distâncias    X  

Temperament
al

34 Rapidez de Trabalho    X  

35 Dinamismo   X   

36 Regularidade   X   

37 Adaptabilidade  X    

Sociais 38 Apresentação    X  

39 Sociabilidade   X   

40 Sentido de trabalho em Comum   X   

41 Espírito de disciplina    X  

42 Obediência a Ordens X     

43 Capacidade de comando   X   

44 Contatos Com pessoal de sua área   X   

Com pessoal de outra unidade  X    

Com pessoal de outra empresa  X    

Personabilida
des

45 Por equipamentos   X   

46 Pelo desempenho de terceiros  X    

47 Pela segurança de terceiros   X   

48 Por erros   X   

Outras 
exigências

49 Monotonia – iniciativa   X   

50 Prudência    X  

51 Ordem    X  

52 Capacidade de Organização    X  

53 Resistência nervosa   X   



 

Figura 6.4 – Ficha profissiográfica do candidato 03.Continuação.

 

 



FICHA PROFISSIOGRÁFICA

 Características Exigidas   Analista de Sistemas  - Candidato 04 GRAUS

1 2 3 4 5

Físicas 1 Idade ( até 28  anos)   X   

2 Estatura  X    

3 Compleição física X     

4 Aptidão para permanecer em pé X     

5 Aptidão par permanecer sentado  X    

6 Exigência Estética  X    

7 Carregar pesos  X    
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Saúde 
geral 
Expoç
âo 
ambie
ntal

Agentes 
Físicos

Trepidações  X    

Ruídos X     

Físicos   X    

Agentes
químico
s

Intoxicações cutânea  X    

Intoxicações 
respiratórias

X     

Tóxicos X     

Horários   X   

Conhecimen
tos

9 Instrução geral    X  

10 Instrução profissional    X  

11 Conhecimentos teóricos especiais   X   

12 Experiência   X   

13 Redação própria  X    

14 Outras linguagens  X    



sensoriais 15 Boa visão   X   

16 Visão cromática  X    

17 Visão estereoscópia  X    

18 Boa audição   X   

Manuais 19 Destreza manual   X   

20 Destreza Digital   X   

21 Estado higrométrico das mãos  X    

22 Lateralidade manual  X    

23 Coordenação bimanual   X   

24 Coordenação visomotora   X   

25 Velocidade de reação  X    

Conceituais 26 Forma expressional  X    

27 Forma ideacional  X    

 

Figura 6.5 – Ficha profissiográfica do candidato 04. 

Características Exigidas   Analista de Sistemas  - Candidato 04 GRAUS

1 2 3 4 5

Mentais 28 Memória   X   

29 Atenção   X   



  

 

 

30

inteligên
cia

Global  X    

Espacial    X  

Abstrata    X  

Verbal   X   

Técnica    X  

Aritmética    X  

Numérica    X  

Perceptivo- 
visuais

31 Rapidez de perspectiva   X   

32 Capacidade de Reestruturação    X  

33 Percepção de Distâncias    X  

Temperament
al

34 Rapidez de Trabalho   X   

35 Dinamismo   X   

36 Regularidade    X  

37 Adaptabilidade   X   

Sociais 38 Apresentação   X   

39 Sociabilidade  X    

40 Sentido de trabalho em Comum   X   

41 Espírito de disciplina  X    

42 Obediência a Ordens  X    

43 Capacidade de comando   X   



44 Contatos Com pessoal de sua área   X   

Com pessoal de outra unidade  X    

Com pessoal de outra empresa  X    

Personabilida
des

45 Por equipamentos X     

46 Pelo desempenho de terceiros  X    

47 Pela segurança de terceiros X     

48 Por erros  X    

Outras 
exigências

49 Monotonia – iniciativa  X    

50 Prudência X     

51 Ordem  X    

52 Capacidade de Organização  X    

53 Resistência nervosa  X[M
SP1] 

   

 

Figura 6.5 – Ficha profissiográfica do candidato 04.Continuação

 

 

 

A elaboração e interpretação dos testes psicológicos são feitos por psicológicos, eles determinam o grau 

que o candidato terá de uma determinada variável dentro de uma categoria. Na figura 9, é possível ter 

uma  idéia  do  que  o  sistema  fará.  Os  candidatos  realizarão  vários  tipos  de  testes  de  seleção,  o 

profissional de psicologia o interpretará e em seguida preencherá a ficha profissiográfica de acordo com 

os resultados e interpretação dos testes, então o sistema fuzzy determinará qual é o melhor candidato 

que se encaixa no perfil profissional do cargo determinado.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 – Sistema de teste de seleção.

 

Após preencher  a ficha profissiográfica de cada candidato,  teremos condições de analisar qual  é  o 

melhor candidato para preencher o cargo. Neste caso, teremos que fazer as seguintes análises:

Na tabela 6.1, utiliza os conjuntos fuzzy das diversas categorias de diversos candidatos, de acordo com 

a interpretação da ficha profissiográfica. Cada conjunto fuzzy está condicionada a um peso de acordo 
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com o cargo a ser preenchido. Este peso significa o grau de importância que os conjuntos fuzzy tem 

para com o cargo. Por exemplo, o conjunto fuzzy conhecimentos tem peso igual a 1.00, isto que dizer 

que, para o cargo em questão o conjunto fuzzy conhecimento  tem muita importância no processo de 

seleção. Neste caso, o candidato precisa ter algumas características importantes como:

-         boa experiência;
-         conhecimentos teóricos especiais;
-         instrução profissional ;
-         instrução geral;
-         boa redação própria, e outras.

 

Na tabela 6.1, obtém-se os graus de pertinência dos conjuntos fuzzy de cada candidato. Para obter os 
graus de pertinência de cada conjunto e de cada candidato têm-se os seguintes procedimentos:

 

1 – Analisar o grau de pertinência de cada requisito de um conjunto fuzzy de cada candidato, em 
relação ao grau de pertinência do requisito do conjunto fuzzy do candidato ideal. 

2 - O resultado da análise tem uma variação de 0.00%, 25.00%, 50.00%, 75.00%, 100.00% ou 0.0, 0.25, 
050, 0.75, e 1.00. Por exemplo: o grau de pertinência do requisito  idade do conjunto fuzzy  Físicos  do 
candidato 01 foi 4, e o grau de pertinência do candidato ideal foi 4, neste caso o resultado da análise foi 
100.00% ou 1.00. Outro exemplo, o grau de pertinência do requisito rapidez de perspectiva do conjunto 
fuzzy Perceptivo-Visuais do candidato 01 foi 3, e o grau de pertinência do candidato ideal foi 5, neste 
caso o resultado da análise é 50.00% ou 0.5. 

Obs.: O sinal de  (+) significa que, quando o valor da pertinência do candidato for  maior, melhor é o 
resultado da análise da pertinência deste candidato. Para o sinal (-), tem o mesmo procedimento, só que 
para menos.

Depois que foi feito todas as análise dos requisitos de uma conjunto fuzzy, faz a média ponderada entre 
eles  de  cada  conjunto  fuzzy  e  o  resultado  obtido  é  o  grau  de  pertinência  do  conjunto  fuzzy  do 
candidato. Por exemplo, o candidato 01 obteve o grau de pertinência 0.89 do conjunto fuzzy Físicos em 
relação ao conjunto fuzzy Físico do candidato ideal.

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.1 – Conjuntos fuzzy de diversos candidatos e diversas categorias.



Conjuntos Fuzzy Candidato 01- C1 Candidato 02– C2 Candidato 03-C3 Candidato 04- C4 Peso

Físicos 0.89 0.78 0.85 0.85 0.30

Conhecimentos 0.20 0.29 0.54 0.50 1.00

Sensoriais 0.90 0.30 0.43 0.37 0.80

Manuais 0.90 0.67 0.64 0.85 0.60

Conceituais 1.00 0.75 1.00 1.00 0.40

Mentais 0.33 0.37 0.56 0.59 1.00

Perceptivo- Mentais 0.25 0.33 0.66 0.66 1.00

Temperamental 0.62 0.43 0.50 0.56 1.00

Sociais 1.00 0.56 0.65 0.56 0.60

Personabilidade 0.50 0.37 0.56 0.25 0.80

Outras exigências 0.60 0.35 0.65 0.20 0.90

 

 

Na tabela 6.2, mostra o resultado do grau de pertinência de cada candidato multiplicado pelo peso 
correspondente ao conjunto fuzzy.

 

Tabela 6.2 – Tabela dos conjuntos fuzzy com os pesos correspondente de cada categoria.

Conjuntos Fuzzy Candidato 01- C1 Candidato 02– C2 Candidato 03-C3 Candidato 04- C4

Físicos 0.26 0.23 0.25 0.25

Conhecimentos 0.20 0.29 0.54 0.50

Sensoriais 0.72 0.24 0.34 0.29

Manuais 0.54 0.40 0.38 0.51

Conceituais 0.40 0.30 0.40 0.40



Mentais 0.33 0.37 0.56 0.59

Perceptivo- Mentais 0.25 0.33 0.66 0.66

Temperamental 0.62 0.43 0.50 0.56

Sociais 0.60 0.33 0.39 0.33

Personabilidade 0.40 0.29 0.44 0.20

Outras exigências 0.54 0.31 0.58 0.18

 

 

 

 

 

Tabela 6.3, temos a somatória de todos os graus de pertinência de cada candidato.

 

Tabela 6.3 – Somatória dos graus.



 Candidato 01- C1 Candidato 02– C2 Candidato 03-C3 Candidato 04- C4

Soma dos graus 4.86 3.52 5.04 4.47

 

 

Para  efeito  de  normalização,  vamos  considerar  um  candidato  ideal,  aquele  que  obteve  o  grau  de 
pertinência máximo em todos os conjuntos fuzzy, ou seja, grau de pertinência igual 1.00 . 

Na tabela 6.4, temos um exemplo de um candidato que obteve nota máxima. Em seguida, é multiplicado 
pelo peso de cada conjunto fuzzy, temos como resultado a solução ótima.

 

Tabela 6.4 – Normalização em um conjunto fuzzy.

Conjuntos Fuzzy Candidato ideal Peso Solução ótima

Físicos 1.00 0.30 0.30

Conhecimentos 1.00 1.00 1.00

Sensoriais 1.00 0.80 0.80

Manuais 1.00 0.60 0.60

Conceituais 1.00 0.40 0.40

Mentais 1.00 1.00 1.00

Perceptivo- Mentais 1.00 1.00 1.00

Temperamental 1.00 1.00 1.00

Sociais 1.00 0.60 0.60

Personabilidade 1.00 0.80 0.80

Outras exigências 1.00 0.90 0.90

 

 

 

Na tabela 6.5, temos a somatória de todos os conjuntos fuzzy do candidato ideal, neste caso teremos o 



valor da normalização.

 

Candidato ideal

Valor normalizante 8.40

 

 

Depois que  obteve os valores de todos candidatos e devemos dividir pelo valor da normalização, para 
selecionar o candidato que tem o melhor perfil será aquele que tem o maior grau de pertinência no 
conjunto fuzzy do profissional escolhido, de acordo com a tabela 6.6:

 

 

 

Tabela 6.6 – Tabela do valor normalizado.

Conjuntos Fuzzy Candidato 01- C1 Candidato 02– C2 Candidato 03-C3 Candidato 04- C4

Soma dos pesos 4.86

 

3.51 5.04 4.47

Valor normalizante 8.40  

Valor normalizado 0.57 0.41 0.60 0.53

 

Os valores normalizantes irão compor o grau de pertinência dos candidatos ao conjunto dos profissionais 
qualificados para o cargo.

 

Conjuntos dos profissionais qualificados = { 0.57/C1, 0.41/C2,0.60/C3, 0.53/C4 }.

 

O  melhor  candidato  será  aquele  obteve  o  maior  grau  de  pertinência  no  conjunto  dos  profissionais  
qualificados. Neste caso, o candidato 03, que obteve a maior indicação de acordo com o tabela 6.6.  

 

Somas dos candidatos sem o peso correspondente de cada conjunto fuzzy

Tabela 6.7 – Somas dos candidatos sem o peso de cada conjunto fuzzy.



Conjunto fuzzy Candidato 01 Candidato 03

Físicos 0.89 0.85

Conhecimentos 0.20 0.54

Sensoriais 0.90 0.43

Manuais 0.90 0.64

Conceituais 1.00 1.00

Mentais 0.33 0.56

Perceptivo - Mentais 0.25 0.66

Temperamental 0.62 0.50

Sociais 1.00 0.65

Personabilidade 0.50 0.56

Outras exigências 0.60 0.65

Total das somas 7.23 7.04

 

Somas dos candidatos com o peso correspondente de cada conjunto fuzzy

 

Tabela 6.8 – Tabela dos candidatos com o peso de cada conjunto fuzzy.

Conjunto fuzzy Candidato 01 Candidato 03

Físicos 0.26 0.25

Conhecimentos 0.20 0.54

Sensoriais 0.72 0.34

Manuais 0.54 0.38



Conceituais 0.40 0.40

Mentais 0.33 0.56

Perceptivo - Mentais 0.25 0.66

Temperamental 0.62 0.50

Sociais 0.60 0.39

Personabilidade 0.40 0.44

Outras exigências 0.54 0.58

Total das somas 4.86 5.04

 

Na análise da tabela 6.7 e 6.8, poderá chegar a conclusão de que é muito importante que seja definido um 
peso correspondente para cada conjunto fuzzy. Onde nem sempre o candidato que obteve maior nota é o 
melhor indicado, neste caso teremos que considerar o peso de cada conjunto fuzzy.
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Figura 6.7 – Análise de fluxos de informações.

Na figura 6.7, mostra uma estrutura de fluxos de informações de como uma aplicação fuzzy seleciona o 

melhor candidato. Todos os processos estão enumerados, facilitando assim a explicação dos tópicos 

abaixo:

1-     No Início, os candidatos deverão ter terminado todos os testes, e os mesmos ter sido 
interpretados por profissional da área ( psicólogos), em seguida deverão ser preenchidas as fichas 
profissiográficas de cada candidato de acordo com os resultados dos testes.
2-     Cada empresa terá a ficha profissiográfica do perfil do profissional, de acordo com as 
necessidades e exigência da empresa, para fazer a análise dos candidatos. Vale salientar que estas 
necessidades e exigências varia de empresa para empresa e de cargo para cargo. 
3-     Depois de ter preenchidos as fichas profissiográficas, as mesmas passarão por um processo de 
construção dos conjuntos fuzzy de cada categoria e para cada candidato.
4-     No passo 4, teremos que multiplicar os pesos de cada categoria pelo grau de pertinência de 
cada candidato. 
5-     O resultado dessa multiplicação dos pesos, obtivemos um conjunto fuzzy ponderado.
6-     Nesta fase, teremos a somatória de todos os conjuntos fuzzy.
7-     No passo 7, teremos que construir um conjunto fuzzy, onde tenha uma solução ótima, isto é, o 
candidato que obteve a nota máxima.
8-     O resultado da soma dos conjuntos fuzzy de cada candidato teremos que dividir com o valor da 
normalização encontrada na solução ótima para obter os candidatos escolhidos.
9-     Fim.

 

6.3.         PROPOSIÇÕES LÓGICAS USADAS NA BASE DE REGRAS
 

Uma outra forma de enfatizar a importância diferenciada entre os conjuntos seria a utilização de uma 
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base de regras, onde uma ação pré-definida sobre um determinado conjunto seria executada conforme a 

interpretação para uma ou mais proposições. Abaixo, mostra alguns exemplos de como montar uma 

base de regras para o processo de seleção de pessoal. 

 

Definição das proposições lógicas:

P1: O grau de pertinência do candidato Ci é menor que 5 % ao conjunto conhecimentos.

P2: O grau de pertinência do candidato Ci é menor que 5 % ao conjunto J, onde:

♦      J = Físicos;
♦      J = Manuais;
♦      J = Conceituais ;
♦      J = Sociais.

 

Definição das ações ou atitudes :

 

 A1: Acrescentar 20 % do grau de pertinência ao conjunto dos qualificados para o candidato Ci.

A2: reduzir 35 % do grau de pertinência ao conjunto dos qualificados para o Ci.

 

Base de regras:

 

R1: SE P1 e P2 ENTÃO A1.

R2: SE P2 e NÃO(P1) ENTÃO A2.

R3: SE NÃO(P1 E P2) ENTÃO A2.

 

 

 

 



 

 

6.4.          CONCLUSÃO
Neste capítulo foi feita uma aplicação prática do processo de seleção de candidatos de uma empresa real. 
Baseado em uma simulação do método, foi possível determinar com resultados  práticos qual o melhor 
candidato que ocupasse a vaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.     Conclusão 
 

A necessidade de execução de estudos  interdisciplinares tem se tornado cada vez mais  evidente nos 

últimos  anos,  em  virtude  dos  avanços  experimentados  pelas  diversas  áreas  de  conhecimento.  É 

virtualmente  impossível  desenvolver  determinados  gêneros  de  trabalho  sem  apelar  para  técnicas  e 

procedimentos de fontes teóricas aparentemente não ligadas aos objetivos pretendidos. A interação entre 

ramos científicos diferenciados pode determinar o verdadeiro grau de qualidade dos trabalhos intelectuais 

desenvolvidos pela comunidade científica.

A presente monografia representa um exemplo de como dois setores científicos, de origens extremamente 

distintas,  podem se  encontrar  e  originar  resultados  satisfatórios.  Com base  na  Lógica  Fuzzy,  foram 

definidos  os  meios  para  se  analisar  candidatos  a  um cago,  a  partir  de  recursos  de  Automação  que 

promovem a representação do perfil de cada candidato em conjunto fuzzy.

Os métodos de seleção empregados por especialistas de recursos humanos podem ser, do ponto de vista 

das ciências exatas, representados através de regras  IF-THEN-ELSE. Desta forma, a mesma sistemática 

empregada em outros setores exclusivos da ciência da computação fica passível de ser aplicada nos casos 

de escolha fundamentada de funcionários.

A idéia fundamental oferecida pelos resultados obtidos é‚ a de que estratégias específicas de Automação, 

independentemente de sua complexidade, são capazes de solucionar problemas lógicos importantes em 

situações variadas, desde que haja uma adequada orientação da parte dos cientistas e profissionais afins. 

Nesse  sentido,  deve-se  destacar  a  elaboração  de  programas  especialistas,  cujo  recurso  básico  de 

funcionamento é‚ o esquema lógico empregado por determinado campo de investigação.

Abaixo segue alguns itens que foram observados durante a execução deste trabalho e que merecem ser 

destacados:

♦      A  Lógica  Fuzzy  é  essencialmente  estudada  pelas  ciências  exatas,  porém,  pode  facilitar  a 



interpretação lógica de situações relacionadas a outras ciências, tais como, no caso deste trabalho, as 

ciências humanas.

♦      Em estudos de natureza interdisciplinar, como o aqui desenvolvido (envolvendo Administração e 

Automação),  faz-se  necessário  estabelecer  claramente  os  objetivos  visados,  a  fim  de  que  os 

procedimentos metodológicos maximizem a eficiência dos resultados. No caso do presente estudo, a 

eleição de uma linguagem apropriada para desenvolver o sistema é de suma importância. O autor 

sugere o PROLOG.

♦      A Inteligência  Artificial,  quando  convenientemente  manipulada,  facilita  o  desenvolvimento  de 

projetos  em  áreas  as  mais  distintas,  através  da  elaboração  de  softwares  de  cunho  especialista, 

devidamente supervisionados.

♦      A  representação  do  conhecimento  do  administrador  constitui  um  dos  principais  instrumentos 

metodológicos para viabilizar o uso da Inteligência Artificial com fins de seleção de pessoal.

Por fim, merece ser ressaltado que a abordagem aqui analisada é o início de um trabalho futuro, onde 

pretende-se implementar em software os resultados obtidos. 
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9.     Apêndice I 

 

Teste: Teste Equicultural de Inteligência Individual ou Coletiva

Autor: Raymond B. Cattell e A. K. S. Cattell Revisão: 

Objetivo: Avaliação  de  inteligência  (capacidade  de 
aprendizado para o futuro).

População:  Escala 2:  formas A e B destina-se a 
alunos do primeiro grau e adultos de faixa normal 
de inteligência.

Escala 3:  formas A e B destina-se aos alunos do 
segundo grau e adultos de inteligência superior.

Escala 1:não abordada nesta edição é para a idade 
de 4 a 8 anos.

Formas: As formas mais usadas, presentes nesta edição, são 
A e B das escalas 2 e 3.

Tempo:  As formas  mais  usadas,  presentes  nesta 
edição, são A e B das escalas 2 e 3.

Material: Manual, caderno de teste, folha de resposta e 
crivo.

Avaliação: Usa-se os crivos e tabelas contidos no 
manual.

OBS: Cada uma das escalas 2 ou 3, consiste em duas formas 
paralelas A e B, podendo ser aplicadas com uma pausa para 
descanso ou com uma interrupção de alguns dias.  Quando 
não houver tempo para ambas aplicações, pode avaliar-se o 
QI com base em uma só forma.

 

 

Teste: Teste Dominós - D48 Individual ou Coletivo  

Autor: Pierre Pichot Revisão:  

Objetivo: Avaliação de nível mental. Verificação de índice de 
deterioração mental para estudos Psiquiátricos (aplicado com 
um teste de vocabulário).

População:  Pessoas  Alfabetizadas,  acima  de  12 
anos (com restrições para maiores de 30 anos).  

Formas: Tempo: 25 minutos  

 Material: Manual, Caderno de aplicação, folha de respostas, 
crivo de correção.

Avaliação:  Usa-se  o  crivo  e  a  tabela  contida  no 
manual.

OBS:  O  teste  compõe-se  de  44  questões  de  complexidade 
crescente.  Os  princípios  que  regulam  os  exercícios  são: 
Simetria,  Alternância  e  progresso  simples,  assimetria, 
progresso  circular,  progressão  complexa,  combinação  de 
princípios brênios, adição e subtração.
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