
 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA 

 
CONCURSO PÚBLICO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA – 

DETRAN/RO 
 

CARGO: ANALISTA EM TRÂNSITO – ADMINISTRADOR 
 
O texto deve apresentar as seguintes informações: 
 
A) O que é PPA, LDO e LOA  nos termos da CRFB e quais as vigências 
 

1. Plano Plurianual (PPA):  
 Lei que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para 

as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 
 Prazo de 4 anos não coincidente com o mandato político. Vigência nos 3 últimos anos de um mandato e no 

1º ano do mandato seguinte. 
 
2. Lei de Diretrizes do Orçamento (LDO):  

 Lei que compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para 
o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as 
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. 

 Prazo de 1 ano. 
 
3. Lei Orçamentária Anual (LOA):  

 Lei que dispõe, de modo detalhado, sobre a estimativa de receita e previsão de despesas abrangendo o 
orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da seguridade social. 

 Prazo de 1 ano. 
 
B) Princípio da Totalidade e Princípio da Unidade 
 

 O princípio da unidade determina que o orçamento deve ser uno, isto é, cada unidade governamental deve 
possuir apenas um orçamento.  

 O princípio da totalidade não contraria o da unidade porque determina que os múltiplos orçamentos podem 
ser elaborados de modo independente, mas devem ser consolidados em uma única peça orçamentária. 

 
C) Orçamento misto 
 

 O orçamento é misto porque sua elaboração compete ao Poder Executivo e a aprovação e fiscalização 
competem ao Poder Legislativo. 

 
Fontes: 
• Constituição Federal. 
• Lei nº 4.320/64. 
• GIACOMONI, James. Orçamento Público. 16. ed. ampl., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 6,0 pontos 

 PPA: conceito e prazo. Valor: 1,0 ponto 
 LDO: conceito e prazo. Valor: 1,0 ponto 
 LOA: conceito e prazo. Valor: 1,0 ponto 
 Princípio da Totalidade e Princípio da Unidade. Valor: 2,0 pontos 
 Orçamento misto. Valor: 1,0 ponto 
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O Estatuto da Cidade constitui um marco regulatório de grande significância no avanço da busca por se conseguir 
cidades mais justas e acessíveis a todas as parcelas de sua população. O candidato deverá, em sua redação textual, 
citar 3 (três) dos 10 (dez) Instrumentos da Política Urbana, listados a seguir, conceituando-os de maneira relacionada 
ao cumprimento da função social da propriedade urbana e do direito à cidade. 
 
1. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios: “Obriga o proprietário a dar uma destinação ao seu 

terreno subutilizado, concretizando o preceito constitucional da função social da propriedade”, na medida em 
que visa evitar a formação e permanência “de terrenos vazios ou ociosos, inseridos na área urbanizada”, “coibir a 
especulação imobiliária e, consequentemente, ampliar o acesso a áreas urbanizadas”. Busca evitar a diminuição 
dos “espaços disponíveis na cidade para a moradia e as atividades econômicas necessárias para o 
desenvolvimento de toda a sociedade, especialmente para os grupos economicamente vulneráveis”. (BARROS, 
CARVALHO e MONTANDON, 2010, p. 96-97) 
 

2. IPTU Progressivo no Tempo: “O Estatuto da Cidade permite que o Município aumente progressivamente, ao 
longo dos anos, a alíquota do IPTU para aqueles imóveis cujos proprietários não obedecerem aos prazos fixados 
para o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. É uma maneira de penalizar a retenção do imóvel 
para fins de especulação da valorização imobiliária, fazendo com que essa espera, sem nenhum benefício para a 
cidade, se torne inviável economicamente.” (BARROS, CARVALHO e MONTANDON, 2010, p. 98) 
 

3. Desapropriação com Pagamento em Títulos: “Por meio dessa modalidade, o Poder Público Municipal pune o 
proprietário que não deu a seu imóvel a função social estabelecida no Plano Diretor”. O valor da indenização “em 
regra, corresponde ao valor de mercado”. “A vinculação da desapropriação sanção, regulada pelo Estatuto da 
Cidade, à função social da propriedade obriga também o Poder Público a dar destinação adequada ao imóvel após 
a desapropriação”. (BARROS, CARVALHO e MONTANDON, 2010, p. 99-100) 
 

4. Usucapião Especial de Imóvel Urbano: “Nos artigos 9 a 14, o Estatuto da Cidade regulamenta a usucapião 
especial urbana, introduzindo várias normas que buscam superar entraves burocráticos e econômicos que 
dificultariam o reconhecimento efetivo do direito concedido ao possuidor do imóvel pela Constituição. Garante, 
por exemplo, a gratuidade de todos os atos realizados na justiça e no cartório de registro de imóveis, incluindo a 
assistência judiciária aos beneficiados; possibilita que a associação de moradores proponha a ação de usucapião 
em nome dos moradores, desde que autorizada por eles; e permite a forma coletiva da usucapião urbana”.“De 
fato, nas favelas, muitas vezes é inviável identificar e separar o terreno em lotes, o que impossibilitaria 
tecnicamente a propositura de ações individuais. A usucapião coletiva exige apenas que seja demarcado o 
perímetro externo do conjunto da ocupação, possibilitando o reconhecimento do direito de propriedade do 
conjunto de moradores que vivem nesse núcleo urbano”. (BARROS, CARVALHO e MONTANDON, 2010, p. 102) 
 

5. Direito de Superfície: “Com o direito de superfície, cria-se uma separação entre a propriedade do terreno e o 
direito de usar a superfície deste terreno. É um instrumento interessante para regularização fundiária de 
ocupações de interesse social de imóveis públicos. Por meio do contrato que institui o direito de superfície, o 
Poder Público mantém a propriedade do terreno público, mas pode conceder ao morador o direito de construir 



 
sua residência, vendê-la sob certas condições ou transmiti-la por herança, dando toda a garantia para que ele 
exerça seu direito de moradia. Mas como mantém a propriedade do terreno, pode também impedir que este 
imóvel seja adquirido por alguém que lhe dê uma destinação diferente daquela para a qual o direito foi instituído 
(moradia de população de baixa renda, por exemplo), evitando a expulsão dos moradores por algum segmento 
social com maior poder econômico”. (BARROS, CARVALHO e MONTANDON, 2010, p. 103) 
 

6. Direito de Preempção: “A utilização desse instrumento permite prover o Município de terra urbana, que deverá 
ser destinada para os fins determinados no art. 26”: regularização fundiária; execução de programas e projetos 
habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento e direcionamento da expansão 
urbana; implantação de equipamentos urbanos e comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas 
verdes; criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; proteção de 
áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. (BARROS, CARVALHO e MONTANDON, 2010, p. 105) 
 

7. Outorga Onerosa do Direito de Construir: “É um instrumento voltado à indução do desenvolvimento urbano, 
permitindo, por exemplo, que o Poder Público incentive o adensamento de determinadas áreas da cidade em 
detrimento de outras, como forma de promover o melhor aproveitamento da infraestrutura instalada, além de 
possibilitar a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária gerada por ações públicas”. “As diretrizes 
relacionadas à ‘justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização’ e à ‘recuperação 
dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos’ (incisos IX e XI do 
art. 4º), somadas à separação do direito de construir do direito de propriedade e ao cumprimento da função 
social da propriedade, sustentam o argumento da legitimidade de o Poder Público recuperar para a coletividade o 
efeito da valorização imobiliária proporcionada por investimentos públicos”. (BARROS, CARVALHO e 
MONTANDON, 2010, p. 107) 
 

8. Operações Urbanas Consorciadas: “Devem pautar-se nas transformações urbanas estruturais, na valorização 
ambiental e na promoção de melhorias sociais. A ideia básica do instrumento está na transformação de uma 
determinada área da cidade, sob o comando do Poder Público municipal, para a concretização de objetivos e 
ações estabelecidos no Plano Diretor, por meio da parceria com o setor privado”. “O Estatuto da Cidade 
estabelece diversas exigências para a instituição de operações urbanas pelos municípios, buscando garantir que 
os benefícios dessas operações sejam distribuídos entre a população diretamente afetada, poder público e 
investidores privados. Para mediar a participação privada, o Poder Público municipal pode conceder alguns 
incentivos, dentre outros, modificações dos parâmetros e características de parcelamento, uso e ocupação do 
solo. Um desses incentivos está relacionado à concessão de potencial adicional de construção”. Para evitar, 
contudo, processos de gentrificação decorrentes da valorização imobiliária dos terrenos e imóveis na área 
afetada, “os planos das operações urbanas devem atentar para o estabelecimento de programas habitacionais 
para atendimento” das famílias necessitadas ali residentes, “garantindo sua permanência dentro da área da 
operação urbana, principalmente nos casos de remanejamento decorrente da execução de obras, além de 
garantir soluções habitacionais com ampla participação da população atingida”. (BARROS, CARVALHO e 
MONTANDON, 2010, p. 109) 
 

9. Transferência do Direito de Construir: Para possibilitar a proteção de áreas de preservação ambiental, de 
especial interesse histórico, cultural, paisagístico ou social, e ao mesmo tempo garantir o aproveitamento 
econômico do imóvel, “o Município pode instituir a transferência do direito de construir, que é operada 
geralmente entre particulares. Por meio desse instrumento, o proprietário pode exercer em outro local o direito 
de construir, seja em outro terreno de sua propriedade, seja transferindo ou alienando para um terceiro. Em 
ambos os casos, deve ser respeitado o coeficiente de aproveitamento máximo do local onde será exercido o 
direito de construir e as demais regras previstas no Plano Diretor, tais como o potencial construtivo passível de 
transferência e de recepção por áreas ou zonas da cidade e as condições a serem obedecidas para preservação do 



 
imóvel, uma vez que o proprietário foi beneficiado pela transferência”. “Esse instrumento também pode ser 
utilizado para implantação de equipamentos públicos, para regularização fundiária ou para urbanização de áreas 
ocupadas por população de baixa renda”. (BARROS, CARVALHO e MONTANDON, 2010, p. 110) 
 

10. Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV: Instituído “para possibilitar que o Poder Público avalie as 
consequências da instalação de empreendimento de grande impacto [por exemplo, sobrecarga na 
infraestrutura urbana e nos equipamentos e serviços públicos] ou ampliação de construções já existentes”, “que 
devem ser objeto de uma avaliação específica”. “Dá ao Poder Público subsídios para decidir sobre a concessão 
da licença para realização do empreendimento. Apresentado o EIV, o município pode conceder a licença para o 
empreendimento, negá-la ou ainda condicionar a licença à implementação de medidas de atenuação ou 
compensação do impacto. Neste processo, a sociedade deve ser ouvida e participar da decisão, sendo 
obrigatório que todos os documentos e estudos estejam disponíveis para consulta de qualquer interessado”. 
“Como as realidades dos municípios são muito díspares, somente o poder público local pode identificar o que 
causa impacto em seu território”. (BARROS, CARVALHO e MONTANDON, 2010, p. 111) 

 
Fontes: 
 BARROS, A. M. F. B.; CARVALHO, C. S.; MONTANDON, D. T. O Estatuto da Cidade Comentado (Lei nº 10. 257, de 

10 de julho de 2001). In: CARVALHO, C. S.; ROSSBACH, A. (orgs.). O Estatuto da Cidade: comentado – The City 
Statue of Brazil: a commentary. São Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010. p. 91-118. 
Disponível em: 
<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/PlanelamentoUrbano/EstatutoComentado
_Portugues.pdf>. 

 Presidência da República/Casa Civil/Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade. 
Brasil: 10 de julho de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. 

 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 6,0 pontos 

 1º Instrumento. Valor: 2,0 pontos 
 2º Instrumento. Valor: 2,0 pontos 
 3º Instrumento. Valor: 2,0 pontos 
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O texto deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 
 
 Conceito de Ativo Intangível: os ativos intangíveis são ativos não monetários identificáveis e sem substância 

física. Constituem-se em recursos incorpóreos que para serem classificados como tal devem ser identificáveis – se 
for possível separá-los ou se resultar em direitos contratuais ou outros direitos legais; controlados pela empresa – 
sendo que a mesma possui o poder de obter benefícios econômicos futuros, sendo capaz de restringir o acesso de 
terceiros e, ainda, capazes de gerar benefícios futuros, os quais podem incluir vendas, redução de custos ou 
outros tipos de benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade. 
 

 Elementos a serem classificados como intangíveis: devem ser classificados no intangível os direitos que tenham 
por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, tais como: 
marcas, patentes, direitos autorais, fundo de comércio, direitos de concessões ou exploração de serviços de água, 
esgoto, eletricidade e transporte, direitos sobre hipotecas, direitos de comercialização, softwares, entre outros.  
 

 Desmembramento do Ativo Imobilizado: o Ativo Intangível pode ser considerado como um desmembramento do 
Ativo Imobilizado, tendo sido classificado como um grupo em separado para atender à tendência mundial. Os 
mesmos se diferenciam do Imobilizado somente por não terem existência física, sendo que devem ser 
classificados neste, segundo a própria Lei nº 6.404/76, em “direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade [...]”. 

 
Fontes: 
 ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Manual prático de interpretação contábil da lei societária. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 
 BRASIL. Lei nº 6.404, de 17 de março de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm>. Acesso em 23 de abril de 2014. 
 IUDÍCIBUS, Sérgio de et al. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Altas, 2010. 
 SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; GOMES, José Mário Matsumura. Contabilidade Intermediária. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 6,0 pontos 

 Conceito de Ativo Intangível. Valor: 2,0 pontos 
 Elementos a serem classificados como intangíveis. Valor: 2,0 pontos 
 Desmembramento do Ativo Imobilizado. Valor: 2,0 pontos 
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O período de tempo utilizado na análise solícitada é de 180 meses, ou seja, 15 anos.  
Em primeiro lugar, é necessário efetuar os cálculos dos dois custos ocorridos em função do tempo “t”; “em 

separado”.  
Em seguida, deve-se verificar os percentuais de percentagem relativos sobre os custos e os acidentes.  
Assim, tem-se que:  

 

C a = 300 –x2 + 6x + 1000
180

0
= 300

–x3

3
 + 

6x2

2

180

0
+ 100.000x = 

–1803

3
 + 

6.1802

2
+ 100.000.180 = – 5.832.000

3
 + 

194400
2

 + 18.000.000 = –1.944.000 + 97.200 + 18.000.000 = 16.153.200,00 * 300 = 4.845.960.000  

 
 

C i,n,impr  = 100 –x2 + 10x + 120.000
180

0
=

–x3

3
 +

 10x2

2

180

0
 + 120.000x = 

–1803

3
 + 

10.1802

2
 + 120.000.180 =  

–
5.832.000

3
 + 

324000
2

 + 18.000.000 = –1.944.000 + 162.000 + 21.600.000 = 19.818.000 * 100 = 1.981.800.000  

 
Do ponto de vista estritamente econômico, verifica-se claramente que o custo total incorrido pelo Estado foi de 

6.827.760.000 unidades monetárias. Desse montante, o custo representado pelos acidentes provocados pelo 
consumo de álcool atingiu 70,97% (71%) e o custo provocado pela imprudência, negligência e imperícia dos 
condutores representou 29,03% (29%), demonstrando que os valores gastos pelo erário público com acidentes 
envolvendo motoristas alcoolizados supera mais que o dobro dos ocorridos por vontade exclusiva dos condutores. 

Apesar de carência de foco maior em acidentes com condutores alcoolizados demonstrar superlativamente 
maior que o dos motoristas negligentes, foco também deve ser dado a esses últimos. Entretanto, ambos os casos 
carecem de atenção e direcionamento certeiro nas ações precaucionais e motivacionais dos governos. 

Várias medidas devem ser verificadas, dentre elas pode-se destacar:  
 o apontamento estatístico dos locais de maior incidência de acidentes (mapeamento) para minorá-los;  
 inclusão na pauta educacional de ensino básico de conscientização das crianças, dentro da ótica que quanto 

mais cedo conscientizar melhor;  
 apresentação dos dados estatísticos em forma de campanhas publicitárias em todas as mídias disponíveis; 
 punições criminais mais severas, dentre outras. 
O trânsito é meramente um meio para obter a locomoção pública, sendo o seu funcionamento de 

responsabilidade da sociedade que dele se serve. Cabe aos seus usufruidores o seu bom funcionamento, sobretudo 
na preservação da coletividade social e das vidas humanas que dele se utilizam diariamente. 
 
Fonte: MORETTIN, Pedro A. et al. Cálculos: funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 6,0 pontos 

 Demonstração e cálculos. Valor: 2,0 pontos 
 Valores percentuais dos custos analisados. Valor: 2,0 pontos 
 Medidas de conscientização. Valor: 2,0 pontos 
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O texto deverá descrever as quatro etapas do modelo tradicional, seguindo o seguinte fluxograma: 
 

 
 

Deve-se inserir, ainda, no processo, uma análise do transporte por bicicleta, como meio que não seja apenas de 
lazer. 
 
Fontes: 
 DA SILVA, Francisco Gildemir Ferreira. Curso de Regulação de Transportes I. Mestrado profissionalizante de 

regulação UnB – 2012. 
 MANHEIM, M. L. Fundamentals oftransportation system analysis. Vol. 1. Boston: MIT Press, 1979. 
 ORTÚZAR, J. de D. Modelos de Demanda de Transporte. Santiago: Ediciones Universidad Católica, 1994.  
 ORTÚZAR, J. de D.; WILLUMSEN, L. Modelling Transport. Chichester: John Wileyand sons, 1994. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 6,0 pontos 

 Etapa 1. Valor: 1,5 ponto 
 Etapa 2. Valor: 1,5 ponto 
 Etapa 3. Valor: 1,5 ponto 
 Etapa 4. Valor: 1,5 ponto 
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Implantação: na implantação de um canteiro de obras, deve-se procurar evitar, ao máximo, o deslocamento das 
instalações durante a execução do projeto, evitando desperdício de material e mão de obra. Em terrenos de área 
reduzida, particularmente nos grandes centros urbanos, muitas vezes, é necessária a implantação de um canteiro de 
obras inicial, com muitas deficiências e pouco conforto para os trabalhadores. Nestes casos, somente após a 
desforma de duas ou três lajes, poderá a administração da obra implantar um canteiro em condições satisfatórias. 
Para a implantação do canteiro de obras deverá ser obedecida a NBR 12284 que estabelece as áreas destinadas à 
execução e ao apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e áreas de 
vivência.  
 
Preparação: a limpeza do terreno consiste na retirada de todos os eventuais entulhos e obstáculos para a 
construção. Eles devem ser removidos e destinados em local apropriado. Em alguns casos, se pode proceder à 
abertura de buracos para que sejam enterrados ou, ainda, se for possível, aproveitá-los para um aterro, dependendo 
da qualidade do material. 
 
Fechamento: a economia é um item que deve sempre estar presente em todos os aspectos da obra sem, no entanto, 
comprometer o projeto e a segurança. Os fechamentos e cercas devem ser sempre de materiais que não 
comprometam os custos. Ao final da obra, essas instalações serão desfeitas para dar lugar ao fechamento definitivo 
e nem sempre os materiais utilizados serão reaproveitados. 
 
 
Fonte: SALGADO, Júlio César Pereira. Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação. São Paulo: Érica, 2009. p. 23. 
 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – 6,0 pontos 

 Implantação. Valor: 2,0 pontos 
 Preparação. Valor: 2,0 pontos 
 Fechamento. Valor: 2,0 pontos 
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Na Andragogia a aprendizagem adquire uma particularidade mais localizada no aluno, na independência e na 

autogestão da aprendizagem para a aplicação prática na vida diária. Os alunos adultos estão preparados a iniciar 
uma ação de aprendizagem ao se envolver com sua utilidade para enfrentar problemas reais da vida pessoal e 
profissional.  

A circunstância de aprendizagem deve caracterizar-se por um “ambiente adulto”. A confrontação da experiência 
de dois adultos, ambos com experiências igualadas no procedimento ativo da sociedade, faz do professor um 
facilitador do processo ensino-aprendizagem e do educando um aprendiz, transformando o conhecimento em uma 
ação recíproca de troca de experiências vivenciadas, ou seja, é um aprendizado em mão dupla.  

São relações horizontais, parceiras, entre facilitador e aprendizes, colaboradores de uma iniciativa conjunta, em 
que os empenhos de autores e atores são somados. 

Tanto as Empresas como a Pedagogia agem em direção à realização de ideais e objetivos definidos, no trabalho 
de provocar mudanças no comportamento das pessoas. Esse processo de mudanças, provocadas no comportamento 
das pessoas em direção a um objetivo, denomina-se aprendizagem, que é a especialidade da Pedagogia e do 
Pedagogo. 

 
Papel do pedagogo na educação de adultos:  
 Facilitar a aprendizagem, enfatizando, nesse procedimento, a bagagem de informação trazida por seus 

educandos.  
 Ter a capacidade de compreender que na educação dos adultos o currículo deve ser estabelecido em função da 

necessidade dos educandos, pois são indivíduos independentes autodirecionados. 
 Buscar estratégias e metodologias que garantam uma melhor aprendizagem, apropriação de informações e 

conhecimentos. 
 
Características da aprendizagem na educação de adultos:  
 O aluno adulto aprende com seus próprios erros e acertos e tem imediata consciência do que não sabe e o 

quanto a falta de conhecimento o prejudica.  
 

 A atividade educacional do adulto é centrada na aprendizagem, e não no ensino, sendo o aprendiz adulto agente 
de seu próprio saber, devendo decidir sobre o que aprender.  
 

 A prática pedagógica se desenvolve por meio da reflexão crítica sobre o ser humano e a sociedade,  considerando 
algumas capacidades desejáveis no aprendiz: capacidade de observar, analisar; teorizar; sintetizar; aplicar e 
transferir o aprendido. 

 
 A prática educativa da educação se encontra arraigada nos seguintes eixos orientadores na educação de adultos:  
 a educação deve ser contínua;  
 ter uma visão global e integrada; 
 deve-se problematizar a realidade o aprendiz; e, 
 deve-se utilizar método socializador de diálogo e há a necessidade de democratização do saber. 

 
 A Educação centra-se no aluno e está fundamentada em: 
 os adultos tendem a ser autodirigidos na medida em que amadurecem, embora eles possam ser dependentes 

em certas circunstâncias, os adultos têm uma rica experiência que pode servir como um recurso para a 
aprendizagem;  



 
 adultos aprendem de forma mais eficiente por meio de abordagens vivenciais de educação, tais como a 

discussão, experimentação e técnicas de resolução de problemas; 
 o interesse do adulto para aprender é fortemente afetado pela necessidade de saber ou fazer alguma coisa 

ligada às necessidades de resolver problemas ou realizar tarefas que se apresentam na sua vida.  
 
 A produção e o acesso ao conhecimento ocorrem por meio de um sistema organizado para disponibilizar as 

seguintes oportunidades: 
 aprendizagem por meio de diversificadas e modernas tecnologias educacionais, dentre as quais ensino 

presencial, treinamento em serviço e a distância (mídia impressa, vídeo, treinamento baseado em computador 
e na web) e programas em parceria com as melhores instituições de ensino do país;  

 variadas opções de autodesenvolvimento, tais como biblioteca para consultas a livros e periódicos 
especializados, bancos de teses, dissertações e monografias;  

 portal virtual, com acesso via internet e intranet, que permite acessar publicações digitalizadas, biblioteca 
virtual, sumário de periódicos, trilhas de desenvolvimento profissional, treinamento baseado em tecnologia 
web, dentre outros;  

 TV Universitária com programas de ensino a distância, cursos, palestras, entrevistas, dentre outros. 

 
Fontes: 
 Disponível em: http://educador.brasilescola.com/trabalho-docente/andragogia.htm. 
 Disponível em: http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/206/203. 
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O teste psicológico, normalmente, é designado de um conjunto de testes que recebe o nome de bateria de 

testes, que podem variar entre dois e cinco ou mais instrumentos, que são incluídos no processo psicodiagnóstico 
para fornecer subsídios que permitam confirmar ou infirmar as hipóteses iniciais.    

A fidedignidade pode ser definida em concordância com a língua portuguesa, que utiliza esse termo para 
representar a precisão e a consistência das escalas. A fidedignidade, considerada importante por ser uma maneira de 
medir um teste psicológico, é um teste pode ser medido de várias formas. Cada forma é apropriada para um tipo de 
teste e depende de que tipo de fidedignidade se quer medir. Em relação às dificuldades, a autora (Vianna 1973 apu 
Cunha, 2000) afirma que existem alguns fatores que podem afetar a fidedignidade do teste, portanto, devem ser 
evitados, tais como: uso impreciso de palavras, extensão exagerada do item, uso de palavras desconhecidas ou 
pouco familiares, dentre outros.  

Em relação à definição da validade, pode-se afirmar que ela trata do que o teste psicológico mede e através dos 
conceitos medidos. A validade relacionada ao conteúdo trata, basicamente, da questão do exame sistemático do 
conteúdo do teste, a fim de determinar se os itens cobrem uma amostra representativa do universo do 
comportamento a ser medido e para determinar se a escolha dos itens é apropriada e relevante. Já a validade 
relacionada ao critério aborda a qualidade da escala ou teste de funcionar como um preditor presente ou futuro, de 
outra variável. E, por fim, a validade relacionada a constructo trata do grau pelo qual um teste mede um constructo 
teórico ou traço para o qual ele foi designado para medir. 
 
 
Fonte: CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico V. 5. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Artmed, 2000. p. 109, 160, 161, 
163 e 164. 
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O texto deverá apresentar as seguintes informações: 
 
A) O que significa QoS? E por que utilizar?  
 

 Com QoS (Quality of Service ou qualidade de serviços) tem-se a possibilidade de oferecer maior garantia e 
segurança para padrões avançados. Isso se deve porque o tráfego dessas aplicações passa a ter uma 
prioridade quando comparado com aplicações tradicionais. A rede oferece à aplicação nível de desempenho 
necessário para a aplicação funcionar. 

 
B) Cite e discorra sobre as três áreas de estudo em QoS. 
 

1. Filosofia de serviços integrados:  
 mudanças fundamentais na Internet para as aplicações reservarem largura de banda fim a fim; 
 requer software novo, complexo nos hospedeiros e roteadores. 

 

2. Laissez-faire: 
 sem mudanças importantes; 
 mais largura de banda quando necessário; 
 distribuição de conteúdo, multicast da camada de aplicação. 

 

3. Filosofia de serviços diferenciados: 
 menos mudanças na infraestrutura da Internet, oferecendo serviço de 1ª e 2ª classes. 

 
C) Protocolo SIP 
 

1. O SIP (Session Initiation Protocol ou protocolo de inicialização de sessão) é recomendado pela RFC 3261, muito 
utilizado em VoIP, com uma visão de longo prazo que visa: 

 

 todas as ligações telefônicas e de videoconferência ocorrem pela Internet; 
 pessoas são identificadas por nomes ou endereços de e-mail, em vez de números de telefone; 
 pode-se alcançar um receptor, não importa onde ele esteja ou o endereço IP utilizado atualmente. 

 
2. Principais características: 

 

 ao estabelecer uma chamada, o SIP oferece mecanismos: 

 para o remetente permitir que o receptor saiba que ele deseja estabelecer uma chamada; 

 assim, quem chama e quem é chamado podem combinar sobre tipo de mídia e codificação; 

 encerrar chamada. 
 
 determina endereço IP atual de quem é chamado: 
 relaciona identificador mnemônico ao endereço IP atual. 

 

 gerenciamento de chamada: 
 inclui novas correntes de mídia durante chamada; 
 muda a codificação durante chamada; 



 
 convida outros; 
 transfere e retém chamada. 

 
 Sim, pelos motivos expostos acima. 

 
Fonte: KUORSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2013. 
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O texto deverá apresentar os seguintes itens: 
 
A) Os elementos de uma rede sem fio são: 
 

1. hospedeiros sem fio: 
 laptop, PDA, telefone, IP; 
 executam aplicações; 
 podem ser estáticos (não móvel) ou móveis. 

 

2. estação-base: 
 normalmente conectada à rede com fio; 
 relay – responsável por enviar pacotes entre rede com fio e hospedeiros sem fio em sua “área”. 

 

3. enlace sem fio: 
 normalmente usado para conectar dispositivos móveis à estação-base; 
 também usado como enlace de backbone; 
 protocolo de acesso múltiplo coordena acesso ao enlace; 
 diversas taxas de dados, distância de transmissão. 

 

4. modo de infraestrutura: 
 estação-base conecta hospedeiros móveis à rede com fio; 
 transferência: hospedeiro. móvel muda de estação-base fornecendo conexão à rede com fio. 

 

5. modo ad hoc: 
 sem estações-base; 
 nós só podem transmitir a outros nós dentro da cobertura do enlace; 
 nós se organizam em uma rede: roteiam entre si mesmos. 

 
B) Os padrões de uma rede sem fio: 

 
1. 802.11a;  
2. 802.11b;  
3. 802.11g; e, 
4. 802.11n (padrão mais novo). 

 
C) As principais caracterísricas de cada um: 
 

1. 802.11a: 
 intervalo 5-6 GHz; 
 até 54 Mbps. 

 
2. 802.11b: 

 espectro não licenciado de 2,4-5 GHz; 
 até 11 Mbps; 
 Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) na camada física todos os hospedeiros usam o mesmo código de 

chippin. 



 
3. 802.11g: 

 intervalo 2,4-5 GHz; 
 até 54 Mbps. 

 

4. 802.11n:  
 múltiplas antenas; 
 intervalo 2,4-5 GHz; 
 até 200 Mbps. 
 pode-se dizer, ainda, que utiliza antenas de entrada múltipla e saída múltipla (MIMO), ou seja, duas ou 

mais antenas no lado remetente e duas ou mais antenas no lado destinatário que estão 
transmitindo/recebendo sinais diferentes. 

 
Todos utilizam CSMA/CA. 

 
D) Características da rede Wimax: 

O WIMAX, assim como o 802.11 e celular, utiliza o modelo de estação-base: 
1. transmissões de/para estação-base por hospedeiros com antena direcional; 
2. transporte de estação-base para estação-base com antena ponto a ponto. 

 
E) Padrão Wimax: 

1. família de padrões IEEE 802.16. 
 
F) Utilização do Wimax: 

1. não poderá ser utilizada no campus citado, pois é uma tecnologia para campo aberto. Portanto, nesse caso, o 
mais indicado é o padrão 802.11n. 

 
Fonte: KUORSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2013. 
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