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Com o aumento da informação e as diversas áreas de conhecimento o contexto 
socioeconômico se mostra instável com maior competitividade profissional, exigindo 
assim pessoas mais preparadas para a formação que venham a seguir. Este trabalho teve, 
portanto, o intuito de combinar a orientação vocacional com uma interpretação 
utilizando à lógica Fuzzy a fim de auxiliar na escolha de uma área a se seguir. O 
software apresenta ao usuário uma base de vinte e cinco questões, posteriormente suas 
respostas são analisadas e através das regras estabelecidas pela lógica Fuzzy determina-
se a área que mais se assemelhe com cada perfil. A linguagem de programação 
escolhida foi a linguagem Java devido ao seu funcionamento orientado a objetos e 
plataforma que facilitam nos processos de organização, estruturação e controle de 
lógica. O software constitui-se de um teste vocacional que pode ser acessado de maneira 
simples e rápida, quando este teste for finalizado a tela de resultados exibe ao usuário a 
área de conhecimento mais relacionada com suas respostas. As regras para 
determinação do resultado foram relacionadas através de um estudo feito e os padrões 
encontrados no perfil de cada área de conhecimento, assim sendo implementadas 
através da linguagem Java para melhor satisfazer todos os casos. Após esses processos, 
o resultado do exame poderá ser salvo e impresso pelo usuário. 
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