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Etec: ETEC JOSÉ LUIZ VIANA COUTINHO 

Código: 073 Município: Município: Jales-SP 

Eixo Tecnológico: Eixo Tecnológico: Gestão e negócios 

Habilitação Profissional: : Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE 

Qualificação: Qualificação técnica de nível médio de AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

Componente Curricular: Processo estatístico de Pesquisa. 

Módulo: 2º C. H. Semanal:2,5 

Professor: DANILO AGOSTINI MACHADO 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 

B – CONTROLAR ROTINA FINANCEIRA  
Elaborar cálculos de juros simples e juros compostos.  

Aplicar taxas de juros praticadas no mercado financeiro.  

Efetuar lançamentos financeiros.  

Elaborar planilhas com índices e taxas financeiras.  
 
C – AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO EMPRESARIAL  
Elaborar organogramas, cronogramas e fluxogramas.  

Agir com eficiência e eficácia.  

 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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E – UTILIZAR A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO 
FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS  
Utilizar os recursos da informática na elaboração de planejamentos nas rotinas 
administrativas.  

Preparar planilhas.  

 
F – REGISTRAR ATOS E FATOS CONTÁBEIS  
Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis.  

Digitar dados e informações.  

Efetuar lançamentos contábeis.  

Conciliar contas contábeis.  

Escriturar os livros: diário e razão.  

Levantar informações contábeis para tomada de decisão .  

 
I – CONTROLAR ROTINA ADMINISTRATIVA  
Arquivar documentos.  

Acompanhar validade e alterações de legislação vigente.  

Atualizar cadastro geral.  

Elaborar formulários administrativos.  

Atuar no fluxo de informações e documentos.  

Planejar, executar e controlar rotina administrativa diária.  

Demonstrar capacidade de expressão escrita (redação).  

Receber, conferir, registrar e encaminhar documentos.  
 
 
K – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
Trabalhar em equipe.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 

Componente Curricular: Processos Estatísticos de Pesquisa                                                                                                                       Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Identificar Características e metodologias 
de pesquisas econômicas, de mercado e 
tecnológicas.  
2. Interpretar fundamentos e objetivos do 
processo de pesquisa.  
3. Interpretar estudos, relatórios e 
pesquisas econômicas e de mercado.  
4. Identificar fontes para pesquisa de 
tecnologia administrativa, tais como:  
· revistas especializadas  
· exposições e congressos  
· publicações de empresas que 
desenvolvam tecnologias administrativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Levantar informações quantitativas e 
financeiras sobre o desempenho do mercado, 
produtos, custos e demais dados; visando apoiar 
o processo de estudos mercadológicos e 
econômicos. 
2. Organizar informações e comparar dados dos 
estudos com dados reais, preparando base para 
análise pelas funções especializadas da empresa.  
3. Comparar resultados de tempo, qualidade, 
facilidade operacional, e custos entre novas 
tecnologias e as já utilizadas.  
4. Elaborar relatórios sobre os resultados das 
pesquisas de desempenho do mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Conceitos Fundamentais:  
· Objetivo, População e Amostra  
· Processos Estatísticos de Abordagem  
· Dados estatísticos  
· Estatística Descritiva  
· Dados Brutos  
· Rol  
2. Séries Estatísticas:  
· apresentação de dados Estatísticos  

· distribuição de Frequência Variável  
· construção de Variáveis  
· representação gráfica das Séries 
Estatísticas   
3. Medidas de Tendência Central:  
· Somatória  
· Médias  
· Cálculo de Média  
· Mediana - cálculo  
· Moda – cálculo  

4. Medidas Separatriz  
· Conceito – cálculo  
5. Medida de Dispersão  
· Dispersão Absoluta  
· Amplitude Total – cálculo  
· Desvio Médio Simples – cálculo  
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Variância e Desvio Padrão– interpretação. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:  Processos Estatísticos de Pesquisa                                                                                                               Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
1.1. Fazer cálculos e construir 
tabelas.  
1.2. Apurar resultados e 
mostrar tendências (mercado, 
perfil de consumo e tipos de 
consumo).  
1.3. Coletar dados 
estatísticos.  

1.4. Construir tabelas.  

1. Fases do método 
estatístico:  
coleta de dados;  
apuração dos dados;  
análise dos resultados  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

30/01/2014 08/02/2014 

1.1. Fazer cálculos e construir 
tabelas.  
1.2. Apurar resultados e 
mostrar tendências (mercado, 
perfil de consumo e tipos de 
consumo).  
1.3. Coletar dados 
estatísticos.  

1.4. Construir tabelas.  

1. Fases do método 
estatístico:  
coleta de dados;  
apuração dos dados;  
análise dos resultados  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

10/02/2014 15/02/2014 
1.1. Fazer cálculos e construir 
tabelas.  
1.2. Apurar resultados e 
mostrar tendências (mercado, 
perfil de consumo e tipos de 
consumo).  
1.3. Coletar dados 

1. Fases do método 
estatístico:  
coleta de dados;  
apuração dos dados;  
análise dos resultados  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

17/02/2014 22/02/2014 
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estatísticos.  

1.4. Construir tabelas.  

2.1. Elaborar relatórios sobre 
os resultados das pesquisas 
de desempenho do mercado.  

 

2. População e amostragem  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 24/02/2014 01/03/2014 

2.1. Elaborar relatórios sobre 
os resultados das pesquisas 
de desempenho do mercado.  

 

2. População e amostragem  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 03/03/2014 08/03/2014 

2.1. Elaborar relatórios sobre 
os resultados das pesquisas 
de desempenho do mercado.  

 

2. População e amostragem  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 10/03/2014 15/03/2014 

3.1. Implementar controle 
estatístico nos processos 
produtivos.  
3.2. Elaborar método para a 
apuração do controle de 
qualidade da produção.  

3.3. Visualizar o índice de 

produtividade média aplicada a 

cada setor produtivo.  

3. Dados absolutos e dados 
relativos:  
porcentagens;  
índices econômicos;  
coeficientes;  
taxas  

  

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

17/03/2014 22/03/2014 

3.1. Implementar controle 
estatístico nos processos 
produtivos.  
3.2. Elaborar método para a 
apuração do controle de 
qualidade da produção.  

3. Dados absolutos e dados 
relativos:  
porcentagens;  
índices econômicos;  
coeficientes;  
taxas  

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

24/03/2014 29/03/2014 
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3.3. Visualizar o índice de 

produtividade média aplicada a 

cada setor produtivo.  

  

3.1. Implementar controle 
estatístico nos processos 
produtivos.  
3.2. Elaborar método para a 
apuração do controle de 
qualidade da produção.  

3.3. Visualizar o índice de 

produtividade média aplicada a 

cada setor produtivo.  

3. Dados absolutos e dados 
relativos:  
porcentagens;  
índices econômicos;  
coeficientes;  
taxas  

  

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

31/03/2014 05/04/2014 

4.1. Desenvolver modelos de 
pesquisa e relatórios 
estatísticos.  
4.2. Elaborar tabelas e 
gráficos.  

4.3. Representar graficamente as 

medidas e tendências.  

4. Gráficos estatísticos: 
curvas, barras e setores.  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

07/04/2014 12/04/2014 

4.1. Desenvolver modelos de 
pesquisa e relatórios 
estatísticos.  
4.2. Elaborar tabelas e 
gráficos.  

4.3. Representar graficamente as 

medidas e tendências.  

4. Gráficos estatísticos: 
curvas, barras e setores.  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

07/04/2014 12/04/2014 

4.1. Desenvolver modelos de 
pesquisa e relatórios 
estatísticos.  
4.2. Elaborar tabelas e 

4. Gráficos estatísticos: 
curvas, barras e setores.  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 14/04/2014 19/04/2014 
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gráficos.  

4.3. Representar graficamente as 

medidas e tendências.  

avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

5.1. Organizar dados para 
cálculos e análise de 
probabilidade.  
5.2. Interpretar resultados dos 
cálculos de probabilidade.  

5.3. Aplicar a probabilidade no 

planejamento dos processos 

organizacionais.  

5. Medidas de posição:  
média aritmética;  
moda;  
mediana  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

21/04/2014 26/04/2014 

5.1. Organizar dados para 
cálculos e análise de 
probabilidade.  
5.2. Interpretar resultados dos 
cálculos de probabilidade.  

5.3. Aplicar a probabilidade no 

planejamento dos processos 

organizacionais.  

5. Medidas de posição:  
média aritmética;  
moda;  
mediana  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

28/04/2014 03/05/2014 

5.1. Organizar dados para 
cálculos e análise de 
probabilidade.  
5.2. Interpretar resultados dos 
cálculos de probabilidade.  

5.3. Aplicar a probabilidade no 

planejamento dos processos 

organizacionais.  

5. Medidas de posição:  
média aritmética;  
moda;  
mediana  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

28/04/2014 03/05/2014 

6.1. Realizar cálculos.  
6.2. Interpretar fórmulas e 
suas aplicações.  

6. Estudo da Probabilidade.  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 05/05/2014 10/05/2014 
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6.3. Elaborar e interpretar 

gráficos.  

Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

6.1. Realizar cálculos.  
6.2. Interpretar fórmulas e 
suas aplicações.  

6.3. Elaborar e interpretar 

gráficos.  

6. Estudo da Probabilidade.  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

12/05/2014 24/05/2014 

7. Calcular média 
populacional e suas variáveis.  
7.2. Estimar proporção e 
determinação de uma 
amostra.  

7.3. Aplicar dados nos 

planejamentos das organizações  

7. Medida de dispersão – 
Amplitude total:  
coleta de dados;  
apuração dos dados;  
análise dos resultados;  
estimação;  
inferência estatística e 
estimação;  
inferência da média 
populacional – desvio padrão 
populacional desconhecido e 
população infinita;  
amostragem de populações 
finitas;  
estimação da proporção em 
uma população;  
determinação e regressão 
linear;  
curva Gauss  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

19/05/2014 24/05/2014 

7. Calcular média 
populacional e suas variáveis.  
7.2. Estimar proporção e 
determinação de uma 

inferência estatística e 
estimação;  
inferência da média 
populacional – desvio padrão 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletronicas. Trabalhos e atividades 19/05/2014 24/05/2014 
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amostra.  
7.3. Aplicar dados nos 

planejamentos das organizações 

populacional desconhecido e 
população infinita;  
amostragem de populações 
finitas;  
estimação da proporção em 
uma população;  
determinação e regressão 
linear;  
curva Gauss  

 

avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

7. Calcular média 
populacional e suas variáveis.  
7.2. Estimar proporção e 
determinação de uma 
amostra.  
7.3. Aplicar dados nos 

planejamentos das organizações 

amostragem de populações 
finitas;  
estimação da proporção em 
uma população;  
determinação e regressão 
linear;  
curva Gauss  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletrônicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

26/05/2014 31/05/2014 

7. Calcular média 
populacional e suas variáveis.  
7.2. Estimar proporção e 
determinação de uma 
amostra.  
7.3. Aplicar dados nos 

planejamentos das organizações 

determinação e regressão 
linear;  
curva Gauss  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletrônicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

02/06/2014 07/06/2014 

7. Calcular média 
populacional e suas variáveis.  
7.2. Estimar proporção e 
determinação de uma 
amostra.  
7.3. Aplicar dados nos 

planejamentos das organizações 

determinação e regressão 
linear;  
curva Gauss  

 

Aulas expositivas e dialogadas fazendo uso de lousa e 
giz,projetor de slides abordando  situação- problema do 
cotidiano deste profissional. 
Uso de planilhas eletrônicas. Trabalhos e atividades 
avaliatórias em duplas e/ou  individual. 

09/06/2014 11/06/2014 

                                                                                                                 Módulo: 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Identificar Características e 
metodologias de pesquisas 
econômicas, de mercado e 
tecnológicas.  

Levantar informações quantitativas e 

financeiras sobre o desempenho do mercado, 
produtos, custos e demais dados; visando 

apoiar o processo de estudos mercadológicos e 

econômicos.  
Organizar informações e comparar dados dos 

estudos com dados reais, preparando base para 

análise pelas funções especializadas da 

empresa.  

Prova; resolução de exercícios e 
situações problemas,  
Auto-avaliação.  
Trabalhos e pesquisa  

Uso correto dos termos  
Técnicos;  
Responsabilidade;  
Organização;  
Precisão.  

Ser capaz de levantar informações 

quantitativas e financeiras sobre o 

desempenho do mercado, produtos, 
custos e demais dados; visando apoiar o 

processo de estudos mercadológicos e 

econômicos.  
Ter a capacidade de organizar 

informações e comparar dados dos 

estudos com dados reais, preparando 

base para análise pelas funções 
especializadas da empresa.  

2. Interpretar fundamentos e 
objetivos do processo de 
pesquisa.  

Comparar resultados de tempo, qualidade, 
facilidade operacional, e custos entre 
novas tecnologias e as já utilizadas.  

Prova; resolução de exercícios e 
situações problemas,  
Auto-avaliação.  
Trabalho e pesquisa  

Uso correto dos termos  
Técnicos;  
Responsabilidade;  
Organização;  
Precisão.  

Ter a capacidade de comparar 
resultados de tempo, qualidade, 
facilidade operacional, e custos 
entre novas tecnologias e as já 
utilizadas.  

3. Interpretar estudos, relatórios 
e pesquisas econômicas e de 
mercado.  

Organizar informações e comparar dados dos 

estudos com dados reais, preparando base para 
análise pelas funções especializadas da 

empresa.  
Comparar resultados de tempo, qualidade, 
facilidade operacional, e custos entre novas 

tecnologias e as já utilizadas.  

Prova; resolução de exercícios e 
situações problemas,  
Auto-avaliação.  
Trabalho e pesquisa  

Uso correto dos termos  
Técnicos;  
Responsabilidade;  
Organização;  
Precisão.  

Ter a capacidade de organizar 

informações e comparar dados dos 
estudos com dados reais, preparando 

base para análise pelas funções 

especializadas da empresa.  
Ser a capacidade de comparar 
resultados de tempo, qualidade, 
facilidade operacional, e custos 
entre novas tecnologias e as já 
utilizadas.  

4. Identificar fontes para pesquisa 

de tecnologia administrativa, tais 

como:  

· revistas especializadas  

· exposições e congressos  

· publicações de empresas que 
desenvolvam tecnologias 

administrativas  

Elaborar relatórios sobre os resultados 
das pesquisas de desempenho do 
mercado.  

Prova; resolução de exercícios e 
situações problemas,  
Auto-avaliação.  
Trabalho e pesquisa  

Uso correto dos termos  
Técnicos;  
Responsabilidade;  
Organização;  
Precisão.  

Ter a capacidade de elaborar 
relatórios sobre os resultados das 
pesquisas de desempenho do 
mercado.  
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VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

atendimento individualizado em sala de aula e exercícios complementares extra classe, 
envolvendo competências não desenvolvidas; estímulo constantes para participação em 
discussões e atividades em sala. 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Danilo Agostini Machado 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 
 
 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no plano 
de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

 

Nome do coordenador: CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 
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